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1. ข้อมูลทั่วไป 

 
    

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

 

: เลขท่ี 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท์ : 0-2718-2785-9 

โทรสาร : 0-2300-5545-6 

เวบ็ไซต์ (URL) : www.pps.co.th 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการวิศวกรท่ีปรึกษา โดยรับให้คําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ

ก่อสร้าง (Project Construction Management Service) แก่เจ้าของโครงการ 

สําหรับงานก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ โดยเฉพาะงาน

ก่อสร้างท่ีต้องอาศยัความชํานาญเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

ทนุจดทะเบียน : จํานวนเงิน                       100          ล้านบาท (หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

แบง่เป็นหุ้นสามญั :    จํานวน                            400          ล้านหุ้น (ส่ีร้อยล้านหุ้น) 

มลูคา่ท่ีตราไว้ : หุ้นละ                              0.25           บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

ทนุชําระแล้ว : จํานวนเงิน                       100           ล้านบาท (หนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

 
   

 บุคคลอ้างองิ 

1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์   0-2229-2800 

2. ผู้สอบบญัชี 

 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 เลขท่ี 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท 

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์  0-2259-5300-2 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษัทได้เลง็เห็นความสําคญัของการบริหารความเส่ียง จึงได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือ

จดัทําแผนความเส่ียง ติดตามกบักบัดแูลแผนบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ทัง้นีใ้นปี 2556 

แผนกบริหารความเส่ียงได้ทําการวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจไว้ดงันีคื้อ 
  

2.1 ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกจิ 

 
 
2.1.1   ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกจิ 

 เน่ืองจากธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาเป็นธุรกิจท่ีมีอปุสรรคในการเข้ามาในธุรกิจไมม่ากนกั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ี

ไม่ได้พึ่งพิงปัจจยัเงินลงทนุ อีกทัง้แม้จะมีข้อจํากดัในด้านใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แต่ก็ไม่เป็นอปุสรรคมากนกัใน

การเข้าสู่ธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากจํานวนบริษัทท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแห่งประเทศไทย มีจํานวน

เพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง ปัจจบุนัมีเกือบ 100 บริษัท และในการแข่งขนัธุรกิจประเภทนีไ้ม่จําเป็นต้องเป็นนิติบคุคล เท่านัน้ เพียง

แคเ่ป็นบคุคลธรรมดาท่ีมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ก็สามารถแข่งขนัในธุรกิจได้ 

 ตัง้แต่ในช่วงปีท่ีผ่านมาและในช่วงต่อจากไปนี ้มีโครงการก่อสร้างเกิดขึน้จํานวนมาก ทัง้ในส่วนการลงทนุ

ของค้าปลีกรายใหญ่ ท่ีมีการขยายสาขาออกไปในภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง การลงทนุจํานวนมากของภาครัฐ ทําให้เป็น

โอกาสท่ีเกิดขึน้ใหม่ของผู้ประกอบการรายเล็กหรือ รายใหม่ท่ี อาจใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาค่าบริการวิชาชีพ 

(Price Competition) เพ่ือพยายามขยายตลาดของตนเองให้กว้างขึน้ ทําให้การแข่งขนัมีความรุนแรง บริษัทอาจได้รับ

ความเส่ียงจากการแข่งขนัเน่ืองจากมีผู้ประกอบการจํานวนมากในธุรกิจ 

 อยา่งไรก็ตามในปัจจบุบนัคูแ่ข่งท่ีมีศกัยภาพในการให้บริการครอบคลมุทกุลกัษณะงานให้คําปรึกษาบริการ

ทางวิศวกรรมจํานวนไม่มาก  อีกทัง้บริษัทฯ  อยู่ในธุรกิจมายาวนาน ทัง้คณุภาพของงานท่ีออกมานัน้เป็นท่ียอมรับและ

เป็นท่ีพึงพอใจของเจ้าของโครงการ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีทีมผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรท่ีมีความชํานาญ มีประสบการณ์

ทางด้านวิศวกรท่ีปรึกษา มีความน่าเช่ือถือและมีความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างดีมาเป็นเวลานาน  และบริษัทฯมีความ

ชดัเจนในนโยบายท่ีจะเน้นการแข่งขนัด้านคณุภาพการให้บริการมากกว่าการแข่งขนัด้านราคา  จึงไม่ได้รับผลกระทบ

จากคูแ่ข่งท่ีลดราคาเข้าแข่งขนั 

 ทัง้นีบ้ริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว และได้กําหนดแผนป้องกันความเส่ียงเอาไว้และดําเนินมา

ตอ่เน่ืองตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา อาทิ อาทิ การเพิ่มขอบข่ายงานให้บริการวิศวกรรมท่ีปรึกษาให้ครอบคลมุทกุประเภท 

ตัง้แต่งานบริการต้นนํา้ไปถึงปลายนํา้ของสายงานบริการวิศวกรท่ีปรึกษา ได้แก่การลงทุนทํางานในงานออกแบบ

ทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในช่วงท่ีผา่นมา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิศวกรรมก่อสร้าง เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการทํางานและเพิ่มประสทิธิภาพในธุรกิจหลกัของบริษัท อีกทัง้อาจขยายไปเป็นหน่วยธุรกิจใหม่

ในอนาคตได้ เป็นต้น 

 
2.1.2 ความเส่ียงจากการที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในวงจาํกัดและการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

 จากการท่ีกลุ่มลูกค้าผู้ ว่าจ้างอยู่ในวงจํากัดเฉพาะเจ้าของโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ท่ีให้

ความสําคญักบัคณุภาพงานการก่อสร้าง โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีเคยได้รับบริการจากบริษัท อาทิ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“กลุ่ม CPN”) และ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (“TESCO 

LOTUS”) ซึง่ทัง้สองกลุม่นีล้้วนเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทย ในปี 2552-2555 

รายได้ของบริษัทท่ีมาจากการให้บริการกลุม่ CPN คิดเป็นสดัสว่น เฉล่ีย 25% ของการค่าบริการวิชาชีพท่ีบริษัทได้รับ 

และมาจากการให้บริการกลุ่ม TESCO คิดเป็นสดัสว่น เฉล่ีย 15% ของรายได้รวมจากการบริการ ซึง่หากลกูค้ากลุ่ม
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ดงักลา่วเปล่ียนไปใช้บริการวิศวกรท่ีปรึกษารายอ่ืน หรือมีการเปล่ียนแปลงในนโยบายการทํางาน หรือลดการขยายงาน 

อาจกระทบกบัรายได้รวมของบริษัทฯ ได้ 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทจึงกําหนดแผนป้องกนัความ

เส่ียงดังกล่าว โดยมีนโยบายบริหารการกระจายกลุ่มลูกค้างานเอกชนและงานหน่วยงานภาครัฐบาลให้มีความ

เหมาะสม โดยมีนโยบายท่ีจะเพิ่มสดัส่วนการรับงานของหน่วยงานภาครัฐบาลให้เพิ่มขึน้จากเดิม จากปัจจุบันท่ีมี

สดัส่วนงานภาครัฐอยู่ เฉล่ีย 3 ปีย้อนหลงัราว 15% ให้เพิ่มขึน้ กว่าเดิม รวมทัง้มีนโยบายบริหารกระจายประเภทของ

งานก่อสร้าง อาทิ โครงการอาคาร โครงการโรงงาน และโครงการระบบสาธารณปูโภค เป็นต้น 

 
2.1.3 ความเส่ียงเน่ืองจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 

 เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการท่ีปรึกษาทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้าง 

(Construction Management) ให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นรายโครงการ (Project by Project) 

โดยมีลกัษณะการว่าจ้างตามอายใุนสญัญา ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ เน่ืองจากเม่ือ

งานโครงการท่ีให้คําปรึกษาอยู่เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่ยงัไม่มีงานโครงการใหม่เข้ามารองรับ

ทีมงานชุดเดิม ซึ่งจะทําให้บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลกั

ของบริษัท 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ บริษัทจึง

กําหนดแผนป้องกนัความเส่ียงไว้ดงันี ้

1. เพิ่มขอบข่ายงานให้บริการวิศวกรรมท่ีปรึกษาให้ครอบคลมุทกุประเภท ตัง้แต่งานบริการต้นนํา้ไปถึง

ปลายนํา้ของการพฒันาสิ่งปลกูสร้าง คือ ตัง้แต่ขัน้ตอนการให้คําปรึกษาและร่วมออกแบบแนวคิด

ของโครงการ ไปจนถงึการบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร (Facility Management)1 

2. บริหารการกระจายกลุ่มลกูค้างานเอกชนและงานหน่วยงานภาครัฐบาลให้มีความเหมาะสม โดยมี

นโยบายท่ีจะเพิ่มสดัสว่นการรับงานของหน่วยงานภาครัฐบาลให้เพิ่มขึน้จากเดิม 

3. รักษานโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริการแก่ลกูค้า ทัง้ในด้านของมาตรฐานสิ่งปลกูสร้าง 

ด้านเวลาการก่อสร้าง และในด้านงบประมาณตามแผนงาน เพ่ือสร้างความเช่ือถือและไว้วางใจกบั

ลกูค้า โดยจะเห็นได้จากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้ให้บริการท่ีปรึกษาวิศวกรแก่ลกูค้า

มากกว่า 100 โครงการ และลกูค้าส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นลกูค้าท่ีเคยใช้บริการงานบริการของ

บริษัทหรือมาจากการแนะนําของลกูค้าท่ีเคยวา่จ้างบริษัทเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 

 นอกจากนี ้ตัง้แต่ปี 2553 บริษัทได้ใช้นโยบายการบริหารงบประมาณ (Budgeting) มาใช้โดยกําหนดเป็น

เป้าหมายงบประมาณรายปี (Yearly Budgeting) ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ปรับเปล่ียนมาเป็นการกําหนดเป้าหมาย

งบประมาณรายโครงการ (Project Budgeting) แทน ซึง่จะให้ทราบถึงเป้าหมายรายได้  ค่าใช้จ่าย และกําไรในแต่ละ

โครงการ  โดยทางฝ่ายบญัชีจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาและติดตามผลการเปรียบเทียบกับงบประมาณดังกล่าวทุกๆ เดือน   ซึ่งผู้ อํานวยการโครงการสามารถนํา

ข้อมลูนีไ้ปวิเคราะห์และศึกษาการวางแผนจดักําลงับคุลากร   และวางแผนการจดัเวลารับงานของลกูค้าให้เหมาะสม

และสอดรับกบัโครงการท่ีทยอยจบงาน เพ่ือให้บริษัทมีการบริหารโครงการอยา่งต่อเน่ือง ทําให้สามารถลดความเส่ียง 

จากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับโครงการท่ีทยอยจบงาน เพ่ือให้บริษัทมีการ

บริหารโครงการอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้สามารถลดความเส่ียงจากความไมต่อ่เน่ืองของรายได้ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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2.1.4 ความเส่ียงจากความผิดพลาดในการปฏบัิตหิน้าที่วศิวกรที่ปรึกษา 
โดยทัว่ไปการให้บริการเป็นผู้บริหารและควบคมุการก่อสร้างในฐานะวิศวกรท่ีปรึกษาไม่มีภาระหน้าท่ีใน

การรับผิดชอบต่อการก่อสร้างในฐานะวิศวกรควบคุม  แต่บริษัทยังคงมีความเส่ียงในกรณีท่ีบุคลากรของบริษัทให้

คําปรึกษาท่ีผิดพลาดจากหลกัวิชาชีพวิศวกรรมจนก่อให้เกิดความเสียหายของงานก่อสร้าง หรือเกิดความประมาท

เลนิเลอ่ในการตรวจสอบควบคมุงาน ซึง่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจจะถกูเจ้าของโครงการเรียกร้อง

คา่เสียหายดงักลา่วได้ 

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าว เน่ืองจากหากเกิดความผิดพลาดในการให้คําปรึกษาหรือการ

ตรวจสอบควบคุมงานจนก่อให้เกิดความเสียหาย จะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงให้

ความสําคญักบักระบวนการและขัน้ตอนในการปฏิบติัหน้าท่ีของวิศวกรท่ีปรึกษา ตัง้แต่การคดัเลือกบคุลากร จนกระทัง่

การฝึกอบรมพนกังานในทกุระดบัเป็นประจํา อย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ชํานาญในหลกัวิศวกรรมและ

นําไปใช้ในการปฏิบติังานให้กบัลกูค้าได้อย่างถกูต้อง เพราะถือว่าเป็นหวัใจและมาตรฐานท่ีสําคญัของธุรกิจบริการให้

คําปรึกษาอยา่งมืออาชีพ  บริษัทกําหนดให้มีผู้จดัการประจําโครงการ (Project Manager) อย่างน้อย 1 คนต่อโครงการ 

ให้รับผิดชอบดูแลและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้ผู้ อํานวยโครงการ 

(Project Director)  ซึง่เป็นวิศวกรท่ีมีความชํานาญและมีประสบการณ์ในการบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง มีหน้าท่ี

ให้คําปรึกษาและตรวจทานผลงานของผู้จดัการประจําโครงการอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี หากเกิดความผิดพลาดใน

การปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นเหตุสุดวิสยั บริษัทได้มีการทําประกันความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity 

Insurance) เพ่ือเป็นการคุ้มครองคา่เสียหายท่ีบริษัทจะต้องรับผิดชอบ  

 
2.1.5 ความเส่ียงจากการได้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ    

ผลทางการเมือง ภาวะเศรษฐกจิโลก 

 การเกิดภัยธรรมชาติหรือ เกิดภาวะการเมือง   จะกระทบทางตรงกับบริษัทฯ   ก็ต่อเมืองพืน้ท่ีก่อสร้าง

โครงการดงักล่าวอยู่ในพืน้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ทําให้การก่อสร้างไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ เจ้าของโครงการ

ชะลอการก่อสร้างจนถึงการยกเลิกการก่อสร้าง และโครงการท่ีได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น การขาดแคลนวัสดุ

ก่อสร้าง การขาดแคลนกําลังคน ผู้ รับเหมาไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาการก่อสร้างของ

โครงการ และอาจทําให้เจ้าของโครงการขอผอ่นผนัการชําระคา่บริการหรือยกเลกิสญัญากบัทางบริษัท 

 ในส่วนภาวะเศรษฐกิจโลกนัน้ ไม่มีผลกระทบทางตรงกบับริษัทฯมากนกัเน่ืองจากบริษัทฯพึงพาตลาดจาก

ในประเทศเป็นหลกั แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมได้ หากภาวะนัน้กระทบกับเจ้าของโครงการก่อสร้างท่ีบริษัทฯ

ให้บริการอยู ่

บริษัทฯได้ตระหนกัถงึความเส่ียงเหลา่นี ้บริษัทฯได้มีการจดัเตรียมเงินทนุหมนุเวียนให้เพียงพอ อีกทัง้กระจาย

แหลง่ท่ีมาของรายได้ออกไป เพ่ือสามารถมีรายได้ทดแทนจากแหลง่รายได้อ่ืนหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดฝัน 

 

2.1.6 ความเส่ียงจากภาวะตลาดแรงงานและค่าแรง 

 จากนโยบายขึน้คา่แรงของรัฐ ท่ีเร่ิมใช้ตัง้แตต้่นปี 2556 ทําให้คา่แรงของบคุคลากรในอตุสาหกรรมก่อสร้าง มี

การปรับตวัเพิ่มขึน้สงู และจากการท่ีมีงานก่อสร้างจํานวนมากทําให้เกิดการขาดแคลนบคุคลากรท่ีมีความสามารถใน

วิชาชีพวิศวกรรม ทําให้บริษัท มีความเส่ียงท่ีจะเสียบคุคลาการ  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เลง็เหน็ถงึความสําคญัของบคุคลาการ 

จงึได้มีการปรับรายได้พนกังานขึน้ครัง้ใหญ่ในช่วงต้นปีท่ีผา่นมา แม้การดําเนินการดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบกบักําไร

ขัน้ต้นของบริษัทฯได้ แตบ่ริษัทฯได้มีมาตรการในการบริหารรายจ่ายท่ีใช้ในการบริหารเพ่ือรักษา อตัรากําไรสทุธิไว้ให้อยู่

ระดบัท่ีไมต่ํ่ากว่าคา่เฉล่ียท่ีบริษัทเคยทําได้ 
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2.2 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

 
2.2.1 ความเส่ียงด้านการพึ่งพงิผู้บริหารหลัก 

 ในปัจจบุนั กรรมการและผู้บริหารหลกัของบริษัทในปัจจบุนั ได้แก่ คณุประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ 

คณุสมัพนัธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการผู้จดัการ รวมไปถึงทีมงานวิศวกรระดบัผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ เร่ิมมีอายุ

เฉล่ียสงู ทา่นเหลา่นีไ้ด้รับความเช่ือถือในวงการวิศวกรรม อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีมีสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจต่างๆ ในการหาลกูค้า 

และติดต่อผู้ รับเหมา ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีสําคญัของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทจึงกําหนดแผนป้องกนัความ

เส่ียงโดยมีนโยบายกลยุทธ์แผนการตลาดเชิงรุกและเพ่ิมขอบข่ายงานให้บริการวิศวกรรมท่ีปรึกษาให้ครอบคลมุทุก

ประเภทมากย่ิงขึน้ เพ่ือลดการพึ่งพิงความชํานาญเฉพาะด้านของผู้บริหารหลกั รวมทัง้มีการจัดทําแผนการพฒันา

บคุลากรตามสายอาชีพ (Career Development Program) ผ่านการจดัอบรมความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ เพ่ือเป็น

เกณฑ์วดัคณุภาพในการเล่ือนตําแหน่งขึน้มาสูผู่้บริหารระดบัสงูต่อไป โดยในปี 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผู้ อํานวยการ

โครงการคนใหม่สองท่าน ท่ีผ่านตามเกณฑ์พัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ และมีการเสริมผู้บริหารในส่วนของงาน

ออกแบบ เพ่ือลดและกระจายความเส่ียงในการพึง่พาบคุคลากรดงักลา่ว 

 
2.2.2 ความเส่ียงด้านการขาดแคลนบุคคลากรผู้เช่ียวชาญ 

 เน่ืองจากทีมงานบุคลากรท่ีจะสามารถให้บริการในระดบัวิศวกรผู้ควบคุมงานแต่ละแผนกจะต้องเป็นผู้ มี

คณุวฒุเิฉพาะทางด้านวิศวกรรม อีกทัง้ทีมวิศวกรระดบัหวัหน้าสามารถย้ายไปทํางานกบับริษัทอ่ืนหรือออกไปตัง้บริษัท

วิศวกรท่ีปรึกษา หรือเป็นผู้ รับเหมาเองได้ ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงด้านการพึง่พิงบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้าน และความเส่ียงในการจัดหาบุคลากรเพ่ือมาทดแทนได้ทนัเวลาหากเกิดกรณีเร่งด่วน ซึ่งความเส่ียงในการขาด

แคลนบคุลากรเหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่สญัญางานของบริษัทดําเนินการเป็นท่ีปรึกษาโครงการอยู่หรือสง่ผลต่อผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจน อาจสง่ผลให้เป็นข้อจํากดัในการพิจารณารับงานของลกูค้าได้  

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทจึงกําหนดแผนป้องกนัความ

เส่ียงโดยมีนโยบายจดัทําแผนการพฒันาบคุลากรตามสายอาชีพ (Career Development Program) เพ่ือให้วิศวกรและ

ช่างเทคนิคเห็นโอกาสในการเติบโตอย่างมัน่คง ก้าวขึน้มาสู่ตําแหน่งหวัหน้างานและผู้บริหารระดบัสงูต่อไป จากการท่ี

บริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานระดบัล่าง

และระดบัผู้ เช่ียวชาญขึน้ตอ่เน่ืองตามลําดบั อาทิ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา ค่าวิชาชีพ เงินโบนสั เงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

สิทธิการรักษาพยาบาล ให้แก่บุคลากรเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย

บคุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 
2.2.3 ความเส่ียงจากผู้รับเหมาปฏบัิตหิน้าที่ไม่ถูกต้องตามแผนจนก่อให้เกดิความเสียหายต่อโครงการ 

 จากภาวะขาดแคลนแรงงาน และภาวะการแข่งขนัรุนแรงในอตุสาหกรรมก่อสร้างในช่วงปี 2556 นี ้บริษัทฯ 

มีความจําเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ รับเหมา (Pre-Qualifications) อย่างเข้มงวดกว่าปกติ เน่ืองจากผู้ รับ

เหมาะอาจไม่สามารถทํางานได้ถกูต้องตามแผน หรือ ไม่เป็นไปตามเวลาหรือเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ หรือปฏิบติังานไม่

เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมจนเกิดอบุติัเหตแุละก่อให้เกิดความเสียหายตอ่โครงการ จะสง่ตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทด้วย 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทจึงกําหนดแผนป้องกนัความ

เส่ียงโดยมีนโยบายการแก้ไขปัญหาทนัทีเม่ือผู้ควบคุมงานซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ รับเหมาตลอด
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ระยะเวลาท่ีมีการปฏิบัติงานตรวจสอบพบข้อผิดพลาดใดๆ เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารงานท่ีมีระบบและมี

ประสทิธิภาพตามมาตรฐานรับรองคณุภาพ ISO9001:2008 และหากผู้ รับเหมาปฏิบติังานไม่ถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม 

ทางบริษัทจะมีการแนะนํา และออกหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งไปยังผู้ รับเหมา อีกทัง้บริษัทมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง

รายงานความคืบหน้าของโครงการให้กับเจ้าของโครงการทราบทุกเดือน นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายจัดทําแผน

บริหารความเส่ียงรายโครงการเพ่ือเป็นแผนป้องกนัความเส่ียงอีกชัน้หนึง่ด้วย 

 

2.2.4 ความเส่ียงจากการร่วมลงทุนกับคู่ค้า 

ปลายปี 2555 บริษัท ได้เร่ิมขยายงานบริการออกไปในด้านต่างๆ เพ่ือครอบคลมุการบริการตัง้ต้นนํา้ถึงปลาย

นํา้ ทัง้นีไ้ด้มีการร่วมลงทนุกบับริษัทคูค้่า หนึง่บริษัท คือ SWAN & MACLAREN LLP, Singapore  ซึง่การลงทนุนีทํ้าให้

บริษัทฯ มี Know how และสามารถสง่เสริมในการขยายตลาดไปยงัภมิูภาคได้ แต่อย่างไรก็ตาม การร่วมลงทนุอาจทํา

ให้เกิดการร่ัวไหลใน know how ของบริษัท สูคู่ค้่าเช่นกนั และจากการท่ีเข้าไปในธุรกิจท่ีถือว่าใหม่สําหรับบริษัท ทําให้มี

ความเส่ียงท่ีจะไมป่ระสบความสําเร็จในธุรกิจจากความไมชํ่านาญ 

ทัง้นีบ้ริษัท ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงในข้อนีจ้ึงได้เลือกคู่ค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือเพียงพอ และในส่วนของการ

ลงทนุ บริษัท ก็เป็นผู้ลงทนุสว่นน้อย และเพิ่มเงินลงทนุตามลําดบัสดัสว่นความสําเร็จของบริษัท ท่ีก่อตัง้ร่วมกนักบัคู่ค้า 

เพ่ือเป็นการจํากดัความเส่ียงดงักลา่ว 

 

2.3   ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

 
2.3.1 ความเส่ียงจากการการรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามสัญญา 

เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทมาจากการให้บริการแก่ลูกค้า กรณีมีการยกเลิกสญัญาก่อนกําหนดของผู้

ว่าจ้าง หรือบริษัทขอเลิกสญัญาจ้าง เน่ืองจากเหตุท่ีผู้ ว่าจ้างไม่ปฏิบติัตามหรือละเมิดสญัญาจ้างข้อใดข้อหนึ่งหรือ

หลายข้อ หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนเงินและภายในเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญา เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได้   

 บริษัทฯตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าว บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะเน้นคดักรองผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดีก่อนเข้ารับ

งานเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ทัง้ในด้านช่ือเสียงกิจการและฐานะทางการเงิน ในขณะเดียวกนับริษัทก็ให้ความสําคญักบั

การรักษาคณุภาพงานบริการให้มีคณุภาพดี ทนัต่อเวลา และอยู่ในงบประมาณท่ีกําหนดไว้ เพ่ือเป็นการตอบสนอง

กลบัไปยงัลกูค้า 

 

2.3.2 ความเส่ียงด้านเงนิหมุนเวียนไม่เพียงพอ 

 จากการขยายกิจการของบริษัท เพ่ือรองรับงาน ทําให้บริษัทมีการรับพนกังานเพิ่มจํานวนมาก มีการจดัการ

ฝึกอบรมต่อเน่ือง มีการ อีกทัง้มีการลงทนุในบริษัทลกู จําให้ต้องใช้เงินหมนุเวียนมากกว่าในช่วงท่ีผ่านมา แต่จากการ

ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ในช่วงปีท่ีผ่านมาทําให้บริษัท มีเงินหมนุเวียนในกิจการมากเพียงพอสําหรับขยายงาน

ดงักลา่ว 
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3. การดาํเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 

3.1 การดาํเนินงานและพัฒนาการที่สาํคัญในช่วงปีที่ผ่านมา 

 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PPS”) ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้เม่ือวนัท่ี 

25 มิถนุายน 2530 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1.00 ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจเป็นวิศวกรท่ีปรึกษา โดยรับให้คําปรึกษา

และบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) สําหรับงานก่อสร้างอาคาร และ     

งานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานตา่งๆ โดยเฉพาะงานก่อสร้างท่ีต้องอาศยัความชํานาญเฉพาะด้าน 

บริษัทมีการเติบโตและพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปี 2555 เป็นปีท่ีบริษัทดําเนินกิจการครบ 25 ปี และมี

ผลงานในอดีตมากกว่า 100 โครงการ เช่น โครงการอาคารผู้ โดยสารสนามบินสวุรรณภมิู และอาคารเทอร์มินลั โครงการอาคาร

สํานกังานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย  อาคารใบหยก 2  อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น ผลงานของ

บริษัทในรอบปี 2555 ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  เช่น โครงการศนูย์การค้า ธญัญพาร์ค, โครงการเซ็นทรัลสรุาษฎธานี, โครงการ

เซน็ทรัลพระรามเก้า, โครงการสํานกังานใหญ่แอมเวย์ ประเทศไทย ,โครงการเมกาบางนา และศนูย์การค้าโลตสัทัว่ประเทศ

อีก 26 โครงการ  โครงการท่ีมีสญัญาว่าจ้างท่ีปรึกษา แล้วและอยู่ในระหว่างดําเนินการได้แก่  รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินสว่นต่อ

ขยาย ,โครงการทางด่วนศรีรัช ส่วนต่อขยาย (ทางด่วนศรีรัช วงแหวนรอบนอก) ,โครงการเซ็นทรัลแอมบาสซี ,โครงการ

ก่อสร้างศาลฎีกา แหง่ใหม,่ โครงการ TESCO Lotus RDC ขอนแก่น 

 

ในปี 2555 บริษัทได้ตัง้ PPS Training center โดยมีวตัถปุระสงค์ในการอบรมพนกังานของบริษัท ให้มีความรู้

ความเช่ียวชาญในการทํางาน และในการท่ีพนกังานจะได้เล่ือนระดบัไปสู่ตําแหน่งผู้จดัการโครงการนัน้ พนกังานจะต้อง

ผ่านการอบรมเป็นจํานวน 84 ชั่วโมงเรียน โดยในปี 2555 บริษัทได้จัดการอบรมทัง้สิน้จํานวน 15 ครัง้ รวมเป็นเวลากว่า 

105 ชัว่โมง สว่นในด้านการเรียนการสอนจะมีทัง้บคุลากรจากภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเข้าร่วม 

 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2555 บริษัท ได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จํากดั  และได้นําบริษัทเข้าจดทะเบียนเพ่ือ

ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์   เอ็มเอไอ  เม่ือวนัท่ี  26  กนัยายน  2555  ท่ีผ่านมา  ทําให้ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 

100  ล้าน  (หนึ่งร้อยล้านบาท)  โดยได้รับเงินจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ืมทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO)  

จํานวน  84  ล้านบาท  บริษัทได้นําเงินระดมทนุบางสว่นไปพฒันาและจ้างบคุลากรในสว่นของงานออกแบบสถาปัตย์และ

วิศวกรรม โดยในส่วนของงานออกแบบวิศวกรรม บริษัทได้ดําเนินการผ่าน บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั (“PPSD”) PPSD 

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 2533 ในช่วงปี 2555 ท่ีผ่านมา PPSD ยงัไม่มีรายได้จากงานออกแบบ แต่

บริษัทคาดวา่จะมีรายได้จากงานดีไซน์เพิ่มขึน้มากอยา่งมีนยัสําคญัในปี 2556 
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ปลายปี 2555 เพ่ือเป็นการขยายงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และขยายงานไปสู่ภูมิภาคอาเซียน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุญาติให้จัดตัง้บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด (“SWAN & 

MACLAREN“) ซึง่ SWAN & MACLAREN LLP, Singapore เป็นบริษัทผู้ ให้บริการทางวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมี

อายเุก่าแก่ท่ีสดุในประเทศสิงคโปร์ และมีผลงานออกแบบตกึท่ีสําคญัต่างๆ ในอดีตหลายแห่ง อาทิเช่น โรงแรมราฟเฟิล์ ใน

สงิคโปร์ อาคาร วิตอเรียโมนเูมนต์  ปัจจบุนั SWAN & MACLAREN มีงานอยูห่ลายประเทศในภมิูภาค ทัง้สิงคโปร์ มาเลเซีย 

เวียดนาม จีน  การร่วมทนุกบั SWAN & MACLAREN จะทําให้บริษัทมีการให้บริการทางวิชาชีพท่ีครบถ้วนมากย่ิงขึน้ คือ

สามารถให้บริการงานสถาปัตยกรรมได้ด้วย และยงัสามารถใช้เป็นฐานในการส่งบริการของบริษัทออกไปสู่ภูมิภาค ทัง้นี ้

คาดวา่ บริษัท สวอน แอนด์ แมคราแรน (ประเทศไทย) จะสามารถให้บริการได้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ีสองของปี 2556 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้เพ่ือรองรับตลาดเทคโนโลยีท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทเล็งเห็นว่าเทคโนโยยีสารสนเทศใน

อตุสาหกรรมก่อสร้างยงัตามหลงัอตุสาหกรรมประเภทอ่ืน และเห็นโอกาสเติบโตของตลาดนี ้ ในปลายปี 2555  จึงได้จดัตัง้

บริษัทย่อย คือ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จํากดั (PIC) เพ่ือดําเนินการให้คําปรึกษาออกแบบคมุงานและ

ติดตัง้ระบบข้อมลูสารสนเทศ โดย PIC สามารถเร่ิมดําเนินงานได้ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา 
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3.2 ภาพรวมธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน 

 

 บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจหลกั โดยรับให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาสําหรับ 

การให้คําปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) ให้กบัโครงการ

ก่อสร้าง เช่น อาคารสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน รวมไปถึงงานบูรณะ

ซอ่มแซม (Renovate) งานตกแตง่อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 

ปัจจบุนับริษัทมีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่ “บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั” และบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลั

แทนท์ จํากดั นอกจากนีย้งัมีกิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คือ “กิจการร่วมค้า พีพีคิว” และบริษัทร่วมทนุหนึ่งแห่ง คือบริษัท 

สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จาํกัด (“PPSD”)  ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2533 มีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 381/6 ชัน้ 3

ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดําเนินธุรกิจ

ให้บริการออกแบบงานด้านวิศวกรรม ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 3.00 ล้านบาท (สามล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

30,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นจํานวน 29,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่น 99.99% ของทนุจดทะเบียน

ทัง้หมด PPSD มีคณะกรรมการ จํานวน  5 คน โดยมีรายนามดงันี ้ 

 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ 

2. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ รองประธานกรรมการ 

3. นายวนัชยั วชิรวฒันะธํารง กรรมการ 

4. นายสมชาย วงศ์สวา่งรัศมี กรรมการ 

5. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการ 

 

บมจ.โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ (PPS) 

ทนุจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท 

บจก.พีพีเอส ดีไซน (PPSD) 

ทนุจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท 

ธรุกิจ : ให้บริการออกแบบงานด้าน

วิศวกรรม 

99.99% 

บจก. พีพีเอส อนิฟอร์เมช่ันคอนซัล

แทนท์ (PIC) 

ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

ธรุกิจ : ให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

*ก่อตัง้แล้วเสร็จ 4 มกราคม 2556 

 

บจก. สวอน แอนด์ แมคลาเรน 

(ประเทศไทย)  

ทนุจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท 

ธรุกิจ : ให้บริการออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรม และตกแตง่ภายใน 

*คาดวา่ก่อตัง้แล้วเสร็จ เมษายน 2556 

 

กิจการร่วมค้า พพีีควิ (PPQ) 

ทนุกิจการร่วมค้า 3.30 ล้านบาท 

ธรุกิจ : ผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 

               อาคารศาลกีฎาท่ีทําการ 

90% 35% 80% 
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บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จาํกัด (“PIC”)  ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2556 มีสํานกังานใหญ่

ตัง้อยู่เลขท่ี 381/6 ชัน้ 3 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

10250 ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 100,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นจํานวน 89,999 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วน 90% ของทนุจด

ทะเบียนของ PIC โดยมีคณะกรรมการ จํานวน  2 คน โดยมีรายนามดงันี ้ 

 

ลาํดับ ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการ 

2. นายประพจน์ พนูศรีพฒันา รองกรรมการ 

 

บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด (“Swan & Maclaren Thailand”) ซึ่งอยู่ในระหว่างการจด

ทะเบียน โดยการร่วมลงทนุ 3 ฝ่าย ระหว่าง Swan and Maclaren LLP,Singapore บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 

จํากดั (มหาชน)  และบริษัท ส่ีพระยาก่อสร้าง จํากดั โดยมีสดัสว่นการร่วมลงทนุ 49%  35% และ 16%  ตามลําดบั บริษัท 

สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงค์ในการรับออกแบบงานสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

ภายใน มีทนุจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ได้ชําระทนุจดทะเบียนจํานวน 

2,187,500 บาท (ตามสดัส่วนการถือหุ้น 35% และตามการเรียกชําระค่าหุ้นครัง้แรก 25%) ซึ่งคิดเป็น 0.88 ของทนุจด

ทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้ Swan & Maclaren Thailand  ไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ปัจจบุนั Swan & Maclaren Thailand ได้เร่ิมเปิดรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว กําหนดการจดัตัง้บริษัท 

แล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2556 

 

 

กจิการร่วมค้า 

กิจการร่วมค้า พีพีคิว (“PPQ”)  ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2552 โดยการร่วมลงทนุ 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท และบริษัท 

พีทีเอฟ เซอร์วิส จํากัด และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จํากัด ซึ่งมีสัดส่วนการร่วมลงทุน 80% 15% และ 5% 

ตามลําดบั PPQ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเข้าร่วมประกวดราคาจ้างผู้ควบคมุงานก่อสร้างอาคารท่ีทําการศาลฎีกา ของสํานกังาน

ศาลยติุธรรม ปัจจุบนัมีทนุกิจการร่วมค้าจํานวน 3.30 ล้านบาท โดยบริษัทลงทนุเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 2.64 ล้านบาท ซึ่ง

ยงัคงรักษาสดัสว่นการร่วมลงทนุในอตัรา 80% ทัง้นีบ้ริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จํากดั และบริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค 

จํากดั ไมไ่ด้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ปัจจบุนัโครงการศาลฎีกาได้เร่ิมดําเนินการแล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2555 ท่ีผา่นมา  
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3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงนิรวม) 

 

ประเภทรายได้ 

(แบ่งตามลักษณะโครงการ) 

2553 2554 2555  

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการบริการ 179.48 99.47% 256.16 99.79% 265.29 98.92% 

• อาคารสํานกังาน/อาคารชดุ 21.61 11.98% 39.24 15.29% 19.62 7.31% 

• หา้งสรรพสินคา้/โรงแรม 127.06 70.42% 180.12 70.17% 205.85 76.75% 

• สาธารณูปโภค/1 27.81 15.41% 28.89 11.25% 29.73 11.08% 

• อืน่ๆ/2 3.00 1.66% 7.91 3.08% 10.01 3.77% 

รายได้อ่ืน 0.95 0.53% 0.54 0.21% 2.91 1.08% 

รวมรายได้รวม 180.43 100.00% 256.70 100.00% 268.20 100.00% 

 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืน หมายถึง ดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ และรายได้อ่ืนๆ 

/1: ประกอบด้วย สนามบิน โรงพยาบาล ทางดว่น รถไฟฟ้า และ สถานศกึษา 

/2: ประกอบด้วย วดั โรงงานอตุสาหกรรม และ โชว์รูม 

 

3.4 เป้าหมายการและดาํเนินธุรกจิในปี 2556 

 

ในปี 2556 บริษัทตัง้เป้าท่ีจะกระจายสัดส่วนงานให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ

ก่อสร้าง ไปในงานสาธารณูปโภคให้มากขึน้ จากเดิมท่ีงานส่วนใหญ่อยู่ในงานอาคาร เป็นหลกั โดยบริษัทได้ดําเนินการ   

สง่หนงัสือเสนอราคาในงานประเภทดงักลา่วไปบ้างแล้วตัง้แตป่ลายปี 2555 ท่ีผา่นมา 

 บริษัทมีความมุ่งมัน่อย่างย่ิงท่ีจะพฒันาวิธีการทํางานของบริษัทในการบริหารจัดการโครงการให้มีมาตรฐาน

เพิ่มขึน้  และสามารถนําระบบดงักลา่วไปใช้กบังานก่อสร้างได้โดยทัว่ไป ในปี 2556 บริษัทมีแผนจะพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการให้บริการ อาทิ ความสามารถในการตรวจสอบ จัดเก็บ สืบหาและวิเคราะห์ข้อมลูย้อนกลบัได้ของ

โครงการท่ีบริษัทเป็นผู้บริหารจดัการโครงการก่อสร้างให้ โดยการดําเนินการดงักล่าว จะทําผ่านบริษัทย่อย คือบริษัท พีพี

เอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนต์ จํากดั และพนัธมิตรของบริษัท 

 เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ เพิ่มความน่าเช่ือถือ และเป็นบริษัทท่ีมีองค์ความรู้และเผยแพร่ไปสูส่งัคม ในปี 2556 

บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะพฒันา PPS Training center ให้ก้าวสู่ความเป็นศนูย์อบรมวิชาการสําหรับสารธารณะชน โดยปี 

2556 นี  ้จะเร่ิมทําการตลาดในส่วนของศูนย์อบรมและส่ือการสอน ศูนย์อบรมจะตอกยํา้ความเป็นผู้ มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพของกลุม่และเป็นศนูย์กลางในการพฒันาวิศวกรของประเทศไทย 

 นอกจากนี  ้บริษัทตัง้เป้ารายได้จากการออกแบบในปี 2556 บริษัททัง้กลุ่ม โดยแบ่งเป็นการออกแบบงาน

สถาปัตยกรรม ผ่านบริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากัด รวมทัง้การออกแบบงานด้านวิศวกรรม ผ่าน

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั โดยตัง้เป้าหมายรายได้จากงานออกแบบในปี 2556 ประมาณ 10% ของรายได้รวมกลุม่บริษัท

ทัง้กลุม่ 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                              หน้าที ่4.0 - 1 

 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

4.1 ลักษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษา โดยรับให้คําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project 

Construction Management Service) สําหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ ได้แก่ งานโยธา งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 

งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร งานเคร่ืองกล งานระบบประปาสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั งานภมิูสถาปัตย์ งานตกแต่ง

ภายใน เป็นต้น ซึ่งการให้บริการคําปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง สําหรับเจ้าของโครงการตัง้แต่เร่ิมวางแผน

โครงการ การดําเนินการก่อสร้าง ตอ่เน่ืองไปถงึการใช้งานและการบํารุงรักษา โดยครอบคลมุถงึงานด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

• 3การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

• 3การออกแบบโครงสร้าง 

• 3การถอดแบบและคํานวณปริมาณงานตามแบบ 

• 3 Tการวางแผนงานหลกัและแผนงานก่อสร้าง 

• 3 Tการประสานงาน การออกแบบ และการทบทวนแบบ เพ่ือให้การก่อสร้างมีประสทิธิภาพ 

• 3 Tงานวิศวกรรมคณุคา่ 

• 3 Tการจดัการงานก่อสร้าง 

• 3 Tการประสานงานขออนญุาตจากหน่วยงานราชการ 

• 3 Tการสํารวจปริมาณงานและประเมินราคา 

• 3 Tการควบคมุงานก่อสร้าง 

• 3 Tการตรวจสอบและทดสอบงานระบบประกอบอาคารก่อนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

• 3 Tการควบคมุงบประมาณ 

• 3 Tการจดัการและบริหารทางด้านพลงังาน 

• 3 Tการจดัการใช้งานอาคารและทรัพย์สนิ รวมไปถงึการปรับปรุงอาคารเดิมให้มัน่คงแข็งแรงและทนัสมยัย่ิงขึน้ 

 

บริษัทเป็นบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษารายแรกๆ ท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 9002 จากสมาคมวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ร่วมกบัสถาบนั EAQA (Environmental Accredited Quality Assessment) 

จากประเทศอังกฤษ ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2542 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพเร่ือยมาจนได้ใบรับรอง

มาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 : 2000 จาก EAQA  ตัง้แต่เดือนมกราคม 2548 ซึง่บริษัทได้นําระบบมาตรฐานคณุภาพมา

ใช้กบัทกุโครงการท่ีบริษัทเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและควบคมุงานก่อสร้างและได้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal 

Audit) จากพนกังานของบริษัทโดยท่ีผา่นมามีการอบรมและการตรวจติดตามจาก EIT-CBO และ EAQA 

บริษัทได้มีการแต่งตัง้บคุลากรรับผิดชอบในการตรวจติดตามคณุภาพภายในบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องตามระบบ

บริหารคณุภาพ ISO 9001:2000 เป็นประจําทกุปี โดยในปี 2555 บริษัทได้มีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจ

ติดตามคณุภาพออกเป็น 5 หน่วย แบง่เป็นการตรวจติดตามคณุภาพภายในบริษัท และการตรวจติดตามคณุภาพในแต่ละ

โครงการ 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                              หน้าที ่4.0 - 2 

 

ลักษณะการให้บริการในส่วนของงานบริหารการก่อสร้าง 

การบริการของบริษัท แบง่เป็น 3 ช่วง คือ 

1. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre Construction Period) : ตัง้แตใ่ห้คําแนะนําและร่วมออกความเหน็ต่างๆ เก่ียวกบัรูปแบบ

โครงการ ไปจนถงึการให้คําแนะนําในการคดัเลือกผู้ รับเหมาเพ่ือให้เจ้าของโครงการตดัสนิใจเลือก 

2. ช่วงระหวา่งการก่อสร้าง (Construction Period) : ตัง้แตผู่้ รับเหมาเร่ิมงานก่อสร้างไปจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

3. ช่วงหลงัการก่อสร้าง (Post Construction Period) : ตัง้แตต่รวจสอบงานก่อสร้าง จนสง่มอบงานให้แก่ลกูค้า 

 

1. 3 Tช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre construction Period) 

1.1 3 Tให้คําปรึกษาในการวางเป้าหมายของโครงการ 

1.2 3 Tให้คําปรึกษาในเร่ืองการจดัโครงสร้างและระบบการบริหารโครงการ 

1.3 3 Tจดัแผนงานเพ่ือควบคมุโครงการ 

1.4 3 Tให้คําปรึกษาและร่วมมือกบัผู้วา่จ้างในการกําหนดมาตรการทางด้านการรักษาความปลอดภยั (Safety) การ

ป้องกนัมลภาวะเพ่ือสขุภาพ (Healthy) และผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Care) ในการก่อสร้าง 

1.5 3 Tตรวจสอบ ทบทวน แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ เพ่ือเสนอผู้ ว่าจ้างและร่วมกันพิจารณากับ

ผู้ออกแบบเพ่ือการประหยดัสําหรับโครงการ 

1.6 3 Tกําหนดเง่ือนไขสญัญาข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้าง  รวมทัง้หลกัเกณฑ์การจ่ายเงิน 

1.7 3 Tให้คําแนะนําข้อกฎหมายเก่ียวกบังานก่อสร้างโครงการ 

1.8 3 Tให้คําแนะนําทางเลือกข้อวิเคราะห์เปรียบเทียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้างเพ่ือการตดัสนิใจ 

1.9 3 Tจดัการคดัเลือกผู้ เสนอราคาท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมกบัโครงการฯ เสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 

1.10 3 Tเตรียมการประกวดราคาเพ่ือคดัเลือกผู้ รับจ้างโดย 

• 3 Tจดัทําเอกสารการประกวดราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อมลูเสนอแนะแบบแปลนและรายการ

ประกอบแบบ (Specifications) ทัง้นําชมสถานท่ีก่อสร้าง 

• 3 Tจดัให้มีการประชมุชีแ้จงแบบตอบข้อซกัถาม 

• 3 Tดําเนินการวิเคราะห์คณุสมบติัผู้ เสนอราคา 

• 3 Tเสนอแนะข้อมลูและวิธีการตอ่รองราคา 

• 3 Tเสนอแนะการตดัสนิคดัเลือกผู้ เสนอประกวดราคา 

• 3 Tจดัทําเอกสารยืนยนัการวา่จ้าง 

• 3 Tจดัเตรียมเอกสารสญัญาเพ่ือลงนาม 

 

2. ช่วงระหว่างการก่อสร้าง 3 T(Construction Period) 

2.1 ควบคมุงานก่อสร้างทกุระบบให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสญัญา 

2.2 พิจารณาการขออนมุติัใช้วสัดแุละรายการเทียบเทา่จากผู้ รับจ้าง 

2.3 พิจารณาอนมุติัแบบก่อสร้างหน้างาน (Shop Drawing) ของผู้ รับจ้าง 

2.4 แนะนํา เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดําเนินไปอยา่งรวดเร็ว 

2.5 ประชมุร่วมกบัผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้าง และ/หรือผู้ออกแบบ เพ่ือติดตามงานและแก้ไขอปุสรรคเพ่ือให้งานดําเนินไป

ตามเป้าหมาย 
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2.6 พิจารณาแผนงานและตรวจสอบการทํางานตามขัน้ตอน  รวมทัง้เร่งรัดให้ผู้ รับจ้างทํางานให้เป็นไป ตาม

แผนงานท่ีวางไว้ 

2.7 ตรวจสอบใบเบิกเงินของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามสญัญา  และตรงตามผลงานท่ีผู้ รับจ้างทําได้จริง 

2.8 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดขึน้ขณะก่อสร้าง เช่น ข้อปัญหาขดัแย้งในแบบ 

2.9 ตีความตามรูปแบบรายการและสญัญาให้งานก่อสร้างดําเนินไปโดยสะดวกโดยไมเ่กิดผลเสียหายแก่งานและผู้

วา่จ้าง 

2.10  สัง่หยดุการทํางานเม่ือเหน็วา่จะเกิดความเสียหายตอ่การก่อสร้างหรือเม่ือเหน็วา่จะเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตและ

ทรัพย์สนิในการก่อสร้าง 

2.11  ตรวจการทดลองวสัดตุา่งๆ ตามท่ีระบใุนสญัญา 

2.12  สัง่ปฏิเสธงานท่ีไมไ่ด้มาตรฐานตามท่ีระบไุว้ 

2.13  ตรวจอนมุติัและพิจารณาการดําเนินงานของผู้ รับจ้างช่วง และของผู้ รับจ้างหลกั 

2.14  หาทางไกลเ่กล่ียปัญหาข้อโต้แย้งใดๆ โดยการพิจารณาหาข้อเสนอแนะและแนวทางการหาข้อยติุปัญหาท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

2.15  ช่วยเหลือผู้ รับจ้างในด้านเทคนิคตา่งๆ 

2.16  รายงานความก้าวหน้าของงานประจําทกุเดือน หรือทกุระยะท่ีเหน็วา่จําเป็น 

2.17  สรุปเหตผุล  เง่ือนไข  จํานวนเพิ่ม-ลด  ของการเปล่ียนแปลงราคา อนัเน่ืองมาจากการแก้ไขเปล่ียนแปลงงาน

ระหวา่งการก่อสร้าง โดยเป็นผู้ประเมินราคางานเปล่ียนแปลงเสนอผู้วา่จ้าง 

2.18  จดัทําประมาณการหมนุเวียนของเงินสด (Cash Flow) ซึง่จะใช้ในการดําเนินงานตามโครงการเพ่ือเป็นข้อมลู

ในการจดัทํางบประมาณการใช้เงินประจําปีของผู้วา่จ้าง 

2.19  กํากบัดแูลการประสานงานของผู้ รับจ้างตา่งๆ 

2.20  ตรวจสอบและแนะนําผู้วา่จ้างเก่ียวกบัคําร้องของผู้ รับจ้าง ในการขอตอ่อายสุญัญาสําหรับงานท่ีเพิ่มเติม และ

เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึ (ถ้ามี) 

2.21  ควบคมุงานก่อสร้าง งานป้องกนัอบุติัเหต ุ มลภาวะจากการก่อสร้าง และการรือ้ถอน และควบคมุงานรือ้ถอน

อาคารเดิม 

2.22  ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีของผู้วา่จ้างในการวางแผนและอํานวยความสะดวกในการเข้าใช้พืน้ท่ีอาคาร 

 

3. ช่วงหลังการก่อสร้าง (Post construction Period) 

33.1 วางแผนงานหลงังานก่อสร้างแล้วเสร็จ  เพ่ือบริหารงานหลงัจากมีการเปิดใช้อาคารแล้ว  ในการดแูลงานทางด้าน

สถาปัตยกรรม และงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ ทกุระบบตามระยะเวลาในสญัญาการรับประกนั 

33.2 ตรวจสอบและรายงานความชํารุดบกพร่องของงานท่ีเกิดขึน้ให้ผู้วา่จ้างทราบ และกํากบัดแูลให้ผู้ รับจ้างจดัการ

แก้ไขความชํารุดบกพร่องของงานนัน้ให้คืนดี และควบคมุงานตลอดเวลาจนงานแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมสง่มอบ

งานให้ผู้วา่จ้าง 

33.3 รวบรวมและตรวจสอบแบบงานก่อสร้างตามจริง (As-built Drawings) ของผู้ รับจ้าง และสง่มอบให้กบัผู้วา่จ้าง 

33.4 รวบรวมและตรวจสอบคูมื่อการใช้งาน (Operation Manual) ของอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ในอาคาร และสง่มอบให้กบั

ผู้วา่จ้าง 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                              หน้าที ่4.0 - 4 

 

ภาพสรุปการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้างสรรพสนิค้า พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

เจ้าของโครงการ 

โรงแรม 

บริหารและควบคุมงานก่อสร้างแทนเจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมา 1 ผู้ รับเหมา 2 

 

ผู้ รับเหมา 3 

 

ผู้ รับเหมา 4 

 

ผู้ รับเหมา 5 

 

ผู้ รับเหมา 6 

 

จนกระทั่งงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

โรงงานอตุสาหกรรม สถานศกึษา อาคารสํานกังาน 

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ท่อสง่ก๊าซ  

โรงพยาบาล  

บริการวิศวกรท่ีปรึกษา 
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4.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

     4.2.1 การตลาด 

1) ด้านงานบริการ (Service) 

ตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผา่นมา บริษัทได้ให้บริการวิศวกรท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาและบริหารจดัการ

โครงการแก่เจ้าของโครงการทัง้ภาครัฐและเอกชน มีโครงการท่ีบริษัทได้ให้บริการมากกว่า 100 โครงการ และในทุกๆ 

โครงการท่ีเ 3ข้าไปให้บริการนัน้ บริษัทได้จดัให้มีวิศวกรระดบัผู้จดัการ (Project Manager) เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบประจํา

โครงการอย่างน้อย 1ท่านพร้อมกับทีมงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านเพ่ือควบคุมงานก่อสร้างตลอด

ระยะเวลาการก่อสร้างตามตารางงานท่ีวางแผนไว้ นบัว่าเป็นจดุเด่นของการเป็นท่ีปรึกษาวิศวกรของบริษัท เน่ืองจากจะ

ทําให้เจ้าของโครงการรับทราบความคืบหน้าในการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาอปุสรรคของการก่อสร้าง อีกทัง้บริษัทยงัมีทีม

วิศวกรท่ีปรึกษาอาวโุสเข้าตรวจโครงการก่อสร้างเพ่ือให้คําแนะนําด้านต่างๆ เป็นประจําอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้

ก็เพ่ือให้งานบริหารและควบคมุการก่อสร้างมีคณุภาพเป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้า สามารถสง่มอบโครงการทนัเวลา และอยู่

ภายใต้งบประมาณท่ีเจ้าของโครงการกําหนดไว้ 

3จากการให้ 3ความสําคญัด้านคณุภาพการบริการ ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า ซึ่งถือ

เป็นหวัใจสําคัญหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจงานบริการ ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับทัง้จากลกูค้าเจ้าของ

โครงการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2) ด้านราคา  (Price) 

บริษัทได้กําหนดการเข้าประมลูหรือรับงานจากผู้ว่าจ้างท่ีชดัเจน โดยก่อนการเข้ารับงาน ทางผู้บริหาร

จะมีการประเมินความพร้อมของบริษัทโดยพิจารณาทรัพยากรบคุคล3 ทัง้ทางด้านจํานวนและความสามารถของบคุลากร 

การ3กําหนดราคาค่าบริการจะพิจารณาจากความซบัซ้อนของโครงการและจํานวนบคุลากรท่ีจะต้องให้บริการเป็นปัจจยั

หลกั 3โดยอ้างอิงจากต้นทนุบคุลากรและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณไว้ในแต่ละโครงการ และบวกกําไรสว่นเพิ่มของบริษัท(Cost 

plus margin) โดยยดึหลกัการกําหนดราคาคา่บริการวิชาชีพในอตัราท่ีสามารถแข่งขนัได้ 

 

3) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  (Place) 

บริษัทรับงานบริการให้คําปรึกษาและบริหารจดัการโครงการก่อสร้างจากเจ้าของโครงการก่อสร้างจาก 

2 ช่องทาง คือ การติดต่อจากเจ้าของโครงการโดยตรงหรือการแนะนําจากลกูค้าท่ีเคยใช้บริการ และ การเข้าร่วมประกวด

ราคา/การประมลูราคา (Price Auction) ซึ่งมกัจะเป็นโครงการก่อสร้างท่ีมีภาครัฐเป็นเจ้าของโครงการและ/หรือโครงการ

ขนาดใหญ่ท่ีจําเป็นจะต้องมีท่ีผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้างมากกว่า 1 ราย หรือเป็นบริษัทท่ีมีระเบียบการว่าจ้าง

กําหนดไว้ โดยผู้บริหารมีการติดตามข่าวสารการเปิดประกวดราคาเพ่ือได้ย่ืนเสนอเป็นผู้บริหารโครงการอยูต่ลอดเวลา 

ท่ีผ่านมานัน้ การรับงานส่วนใหญ่ของบริษัทจะมาจากการติดต่อเข้ามาของเจ้าของโครงการโดยตรง 

เน่ืองมาจากผลงานการบริหารและควบคมุงานก่อสร้างของบริษัทท่ีผ่านมา เป็นเคร่ืองยืนยนัได้เป็นอย่างดีถึงคณุภาพของ

การให้บริการของบริษัท อีกทัง้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจ้าของโครงการ จึงทําให้บริษัทได้รับ

ความไว้วางใจให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารและควบคมุงานก่อสร้างของเจ้าของโครงการหลายๆ กลุม่อย่างต่อเน่ือง จึงทํา

ให้บริษัทมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในวงการมาด้วยดีโดยตลอด 
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4) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) 

การส่งเสริมการขาย  บริษัทอาศยัการสร้างความเช่ือถือในคณุภาพของการบริการ เพ่ือให้ทนัต่อเวลา

ตามแผนการท่ีกําหนดไว้ โดยท่ีผ่านมาบริษัทได้จดัทําเว็บไซต์และมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านหนงัสือและวารสารท่ีเก่ียวข้อง

กับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับแวดวงวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มผู้ รับเหมาก่อสร้างและผู้ ท่ีมีส่วนสําคญัในการตดัสินใจเก่ียวกับโครงการ  

นอกเหนือจากนีท้างบริษัทก็มีแผนท่ีจะสนับสนนุส่ือโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เพ่ิมขึน้ เพ่ือการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ

บริษัท รวมถงึสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจํา (Brand Awareness) ตอ่กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกูค้าของบริษัท คือ เจ้าของโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าออกเป็น 3 กลุม่

ตามประเภทโครงการก่อสร้าง ดงันี ้

1) กลุ่มโครงการก่อสร้างอาคาร คือ เจ้าของอาคาร  เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม 

โรงงาน และอาคารในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยส่วนมากลกูค้ากลุ่มนีจ้ะเป็นภาคเอกชน  ซึ่งพฒันาอาคารในเชิง

พาณิชยกรรม  และเป็นโครงการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  

2) กลุม่โครงการก่อสร้างสาธารณปูโภค คือ เจ้าของโครงการขนาดใหญ่ ซึง่โดยมากรัฐบาลเป็นเจ้าของโครงการ  ทําการ

พฒันาเพ่ือปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค  อาทิเช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ทางดว่นยกระดบั ทา่เรือนํา้ลกึ ระบบบริหาร

จดัการนํา้และระบบชลประทาน เป็นต้น  โดยสว่นมากจะเป็นโครงการระยะยาว  และขนาดของโครงการจะใหญ่มาก  

ซึง่จําเป็นต้องใช้บริการวิศวกรท่ีปรึกษา 

3) งานโครงการพิเศษ  เช่น  โครงการเก่ียวกบัพลงังาน  เป็นต้น 

 

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สําหรับสภาพธุรกิจออกแบบ ท่ีปรึกษา และบริหารโครงการก่อสร้าง ในปี 2556 ยงัคงดีตอ่เน่ืองจากปี 2555 ด้วย

ปัจจยัหลายประการ ประกอบไปด้วย การขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภทไมว่า่จะเป็นท่ีอยูอ่าศยั อาคาร

พาณิชยกรรม อาคารสํานกังาน ธุรกิจค้าปลีก และโรงแรม อีกทัง้ประกอบกบันโยบายการลงทนุภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง ใน

สว่นของโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ เป็นปัจจยับวกท่ีสนบัสนนุสภาพธุรกิจไปอยา่งน้อยอีก 2-3 ปีข้างหน้า อยา่งไรก็ตาม 

สภาพการแข่งขนัในธุรกิจยงัคงสงูอยู ่แต่คาดวา่จะมีการแข่งขนักนัทางด้านราคาน้อยลง 

สําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการขยายตวัสงู ในอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท ภาคท่ีอยูอ่าศยัมีการขยายตวัสงู 

ทัง้ในแนวราบและแนวด่ิง ข้อมลูจากบริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จํากดั เปิดเผยให้เหน็วา่จํานวนท่ีอยู่

อาศยัเปิดขายใหมใ่นปี 2555 มีจํานวนทัง้หมด 100,151 หน่วย เพิ่มขึน้ประมาณ 19% เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดย สว่นของ

อาคารชดุท่ีพกัอาศยัมีเปิดเพิ่มขึน้ถงึ 50% เม่ือเทียบกบัปี 2554 แสดงให้เหน็การเติบโตของอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

คอนโดมิเนียม 

ศนูย์วิจยักสกิรไทย ให้ข้อมลูในไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 ถงึปัจจยัท่ีสง่ผลบวกให้ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัในทกุ

ภมิูภาคขยายตวัดี วา่มาจากรายได้ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีดีขึน้ และมีปัจจยับวกเพิ่มเติมจาก

อตัราดอกเบีย้ต่ํา การเข้าถงึแหลง่เงินกู้ ท่ีสะดวกขึน้ การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐ การเข้าสู ่ AEC และการขยายตวั

ของการค้าชายแดน ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2556 ยงัคงขยายตวัตอ่เน่ืองจากการท่ีผุ้ประกอบการคาดวา่

ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจะยงัเติบโตในทกุภมิูภาค รวมทัง้สถาบนัการเงินไมไ่ด้กงัวลคณุภาพของสนิเช่ือมากนกั เพราะ

สดัสว่นหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ยงัต่ํา ทัง้นีผู้้ประกอบการยงัประเมินวา่ความต้องการท่ีอยูอ่าศยัจะยงัเติบโตสงู สอดรับการ

ทิศทางการขยายตวัของเมืองและโอกาสทางเศรษฐกิจ และคาดวา่จะสามารถปรับราคาขึน้เพิ่มขึน้ได้ร้อยละ 10-15  
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ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ ได้สํารวจดชันีความคาดหวงัของผู้ประกอบการ ซึง่สะท้อนให้เหน็มมุมองในเชิงบวก

ของผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกนั โดยดชันีความคาดหวงัในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectation Index) ในไตร

มาสท่ี 4 ของปี 2555 เพิ่มขึน้เป็น 71.0 เพิ่มจาก 69.6 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 และเพิ่มจาก 60.8 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 

2554 

สําหรับในสว่นของอาคารพาณิชย์ ตวัเลขจากศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์สะท้อนให้เหน็วา่ มีการออกใบอนญุาต

ก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย์ทัว่ประเทศเพิ่มขึน้ เทียบ 3 ไตรมาสของปี 2555 เทียบกบั 3 ไตรมาสของปี 2554 เพิ่มขึน้ เป็น 

6,814,012 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ 24% 

ข้อมลูจากศนูย์วิจยักสิกรไทยท่ีเปิดเผยมาในปี 2555 สะท้อนให้เหน็วา่มลูคา่การลงทนุท่ีจะเร่ิมก่อสร้างในปี 

2555-2557 ซึง่แสดงการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างไว้ โดยธุรกิจค้าปลีกและโมเดิร์นเทรด มีมลูคา่การลงทนุอยู่ท่ี 78,000-

80,000 ล้านบาท ธุรกิจโรงแรมและบติูคโฮเตล็ อยูท่ี่ 700-1,200 ล้านบาท และธุรกิจคอนโดมิเนียมท่ี 18,480-20,880 ล้าน

บาท ซึง่ข้อมลูดงักลา่วได้ชีแ้จงไว้ตัง้แตเ่ดือน เม.ย. ปี 2555 คาดวา่ ตวัเลข ณ ปัจจบุนัน่าจะสงูกวา่นี ้จากสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและความมัน่ใจท่ีเพิ่มขึน้ 

ในสว่นของอาคารสํานกังาน ข้อมลูจาก บริษัท ซีบีอาร์อี ไทยแลนด์ จํากดั ได้สะท้อนให้เหน็การเติบโตในสว่น

ของคา่เช่าอาคารสํานกังาน Grade A รวมทัง้อตัราการเช่าท่ีสงูขึน้ สะท้อนให้เหน็การเติบโตในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท

อาคารสํานกังานเช่นกนั ในสว่นของห้างสรรพสนิค้าจะยงัคงเหน็แผนการขยายการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองการ

เติบโตของกําลงัซือ้ทัง้ประเทศ เป็นปัจจยับวกต่อธุรกิจออกแบบ ท่ีปรึกษา และบริหารโครงการก่อสร้างเช่นกนั 

อีกปัจจยัหนึง่ ซึง่เป็นปัจจยับวกของธุรกิจในปี 2556 นี ้คือ นโยบายของภาครัฐ ในการเร่ิมการลงทนุในโครงสร้าง

พืน้ฐานของประเทศ ไมว่า่จะเป็น รถไฟ รถไฟฟ้า สนามบิน ทางดว่น และโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ รัฐบาลมีนโยบายลงทนุ

โครงการโครงสร้างพืน้ฐานสงูถงึ 2 ล้านล้านบาท (ประมาณ 20% ของ GDP) โดยวางแผนท่ีจะเปิดประมลูโครงการมลูคา่ 

5-8 แสนล้านบาทในปี 2556 และยงัมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึน้ในปีถดัไป ทําให้เกิดโอกาสอยา่งย่ิงตอ่ธุรกิจก่อสร้าง และ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ธุรกิจออกแบบ ท่ีปรึกษา และบริหารโครงการก่อสร้างก็เช่นกนั ทัง้นี ้ ในสว่นของงานออกแบบ 

และศกึษา จะเกิดขึน้ทนัที ในช่วงของก่อนการก่อสร้าง และในสว่นของบริหารโครงการ และควบคมุงาน จะเกิดขึน้เม่ือการ

ก่อสร้างเร่ิมขึน้ 

อาจประมาณการได้วา่ ตวัเลขมลูคา่การลงทนุการก่อสร้างโดยรวมในปี 2556 อาจจะอยูใ่นช่วงประมาณ 9 แสน

ล้านบาท โดยมีการเติบโตของโครงการภาครัฐเป็นตวักระตุ้นหลกั 

จากปัจจยัทางด้านอปุสงค์ ท่ีกลา่วไปข้างต้น ทําให้แนวโน้มธุรกิจออกแบบ ให้คําปรึกษา และบริหารโครงการ จะ

ยงัมีแนวโน้มท่ีดีตอ่เน่ืองในปี 2556 ทัง้นี ้ แนวโน้มดงักลา่ว ทําให้เกิดการแข่งขนัจากการท่ีมีผู้ เลน่เข้ามาในตลาดมากขึน้ 

และอาจสง่ผลกระทบตอ่การขาดบคุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญการ อยา่งไรก็ดี สภาวะการแข่งขนัยงัไมน่่าจะรุนแรง

มาก เน่ืองจากยงัมีอปุสงค์มากกวา่อปุทานอยูม่าก และคาดวา่จะมีการแข่งขนักนัทางด้านราคาน้อยลง 

 

กลุ่มอาคารห้างสรรพสนิค้า และกลุ่มธุรกจิค้าปลีก 

 กลุม่ค้าปลีก เป็นอตุสาหกรรมซึง่เป็นไปตามกําลงัซือ้และการจบัจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน การเติบโตของ

กลุม่นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยอ้างอิงจากรายงานของศนูย์วิจยักสกิรไทยวา่ได้มีการคาดการณ์การ

ขยายตวัของมลูคา่ตลาดของภาคธุรกิจค้าปลีกอยูท่ี่ 5%-7%  โดยตวัขบัเคล่ือนสําคญัยงัคงเป็นกลุม่ค้าปลีกสมยัใหม่ 

(Modern Trade)  โดยเฉพาะห้างสรรพสนิค้า ดิสเคาน์สโตร์ และคอนวีเน่ียนสโตร์ ท่ียงัคงมีการขยายการลงทนุอยา่ง

ตอ่เน่ือง ซึง่สง่ผลให้ผู้ประกอบการทัง้รายเก่าและรายใหมห่นัมาลงทนุและรุกธุรกิจค้าปลีกมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นกลุม่
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อสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึนกัลงทนุในสาขาธุรกิจอ่ืนๆ ซึง่อาจสง่ผลให้การแข่งขนัในธุรกิจค้าปลีกบางประเภทมีแนวโน้ม

รุนแรงมากขึน้ เช่น คอมมนิูตีม้อลล์  ซึง่เน้นการขยายพืน้ท่ีให้ครอบคลมุ และเข้าถึงชมุชนมากขึน้ 

 นอกเหนือจากนี ้ในปี 2555 ท่ีผา่นมาการเติบโตของอาคารในกลุม่ค้าปลีก  มีอตัราการเพิ่มขึน้ท่ีคอ่นข้างสงู  เพ่ือ

รองรับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ตามกบัภาวะเศรษฐกิจ  อนัเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัท่ีสร้างรายได้ให้กบับริษัทในช่วง 5 

ปีท่ีผา่นมานัน้ ซึง่ในแตล่ะผู้ประกอบการต่างมีการแข่งขนักนัคอ่นข้างสงูเพ่ือท่ีจะขยายสาขาครอบคลมุไปยงัจงัหวดัท่ีมี

กําลงัซือ้นัน้ สง่ผลให้จํานวนโครงการท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคตมีจํานวนมาก เม่ือเทียบกบัอาคารรูปแบบอ่ืน ซึง่เป็นปัจจยั

สําคญัให้กบัธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาจะเติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า 

 

 
 

 

สถานการณ์การขยายตลาดของอุตสาหกรรมค้าปลีกกลุ่มต่างๆ 

    สถานการณ์ที่ผ่านมา คาดการณ์ในอนาคต 

  กลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่   

1 บ๊ิกซี 

หลงัจากควบรวมกบัคาร์ฟร์ู  มีแผนการปรับเปล่ียนคาร์ฟร์ูทัง้ 42 

สาขาเป็น บ๊ิกซี ณ สิน้ปี 25554 มีจํานวนสาขา 117 ถงึ 118 

สาขาทัว่ประเทศ 

การขยายของบ๊ิกซีค้าปลีก คาดว่าจะเพ่ิมขึน้ปีละ 6 สาขา 

2 เทสโก้ โลตสั ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 800 สาขา   
อนาคตจะมุง่เน้นสาขาค้าปลีกท่ีมีขนาดย่อมมากขึน้  แต่

สําหรับขนาดใหญ่ยงัคงจะเพ่ิมสาขาปีละ 5-6 สาขาตอ่ปี 

3 แมค็โคร 
มีการขยายสาขาใหมจํ่านวน 5 สาขาในปี 2554 ซึง่ ณ สิน้ปี 

2554 มีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 52 สาขา 

มุง่เน้นตลาดค้าปลีกขนาดย่อมด้วยเช่นกนั และมีแผนขยาย

สาขาออกไปเช่นกนั 

  ห้างสรรพสินค้า   

1 เซน็ทรัล 
ปี 2554 มีการเปิดศนูย์การค้าเพ่ิมเติม คือ สาขาพระราม 9 และ 

สาขาพิษณโุลก  ณ สิน้ปี 2554 มีจํานวนทัง้สิน้ 16 สาขา 

แผนระยะยาวในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมี

ห้างสรรพสินค้า 40 ถงึ 50 แหง่  สําหรับระยะการลงทนุ 5 ปี มี

แผนพฒันาศนูย์การค้า 10 แหง่  โดยมีงบลงทนุ 5 - 6 หม่ืน

ล้านบาท 

2 เดอะมอลล์   โครงการ ดิ เอม็โพเรียม 2 

  ซูเปอร์มาร์เกต็   

1 โรบินสนั ณ สิน้ปี 25554 มีสาขาทัง้สิน้ 26 แหง่ คาดการณ์จะเป็น 30 แหง่ในปี 2555 

2 ทอ็ปส์ ในปี 2554 มีทอ็ปส์ เดล่ี มินิซูเปอร์ จํานวน 150-160 สาขา คาดการณ์จะเพ่ิมเป็น 200 สาขาในปี 2555 

 

ท่ีมา: ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) (CBRE) 
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4.3  การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 

 บริษัทเข้ารับจากงานจากทัง้หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีขัน้ตอนตามแผนภาพ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uคําอธิบายแผนภาพ 

1. เจ้าของโครงการแสดงความจํานงให้บริษัทเข้าร่วมเสนอราคาหรือประมลูราคา  

2. บริษัทเข้ารับฟังรายละเอียดโครงการ และ/หรือศกึษารายละเอียดเอกสารข้อกําหนดโครงการ (TOR) 

3. บริษัทจดัทําแผนงาน และคดัเลือกทรัพยากรบคุคลให้เหมาะสมกบัปริมาณงานในแตล่ะช่วงเวลา เพ่ือประมาณ

ต้นทนุโครงการและเตรียมนําเสนอราคาคา่บริการวิชาชีพตอ่ลกูค้า 

เจ้าของโครงการ 
(ลกูค้าหน่วยงานเอกชน) 

เจ้าของโครงการ 
(ลกูค้าหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 

สง่หนงัสือแจ้งให้ PPS 
เข้าไปเสนองานบริการ
และร่วมประกวดราคา 

ดปูระกาศการจดัซือ้/จดัจ้าง 
ตามสื่อและเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 

PPS เข้าไปรับฟัง
รายละเอียดของงานจาก

เจ้าของโครงการ 

PPS เข้าไปรับเอกสาร
ข้อกําหนดโครงการ 

(Term of Reference ; TOR) 

ผู้บริหาร PPS อนมุติัข้อเสนอเพ่ือย่ืนประกวด
ราคาตามขัน้ตอนของหน่วยงาน(ราชการ) 

PPS คดัเลือกและมอบหมายงาน 
ให้แก่ผู้ อํานวยการโครงการ (Project Director ; “PD”) 

PD จดัทําแผนโครงการ+คดัเลือกทีมวิศวกร+เสนอราคาคา่บริการ
วิชาชีพสําหรับโครงการเพ่ือนําเสนอผู้บริหาร PPS พิจารณา 

ผู้บริหาร PPS อนมุติัข้อเสนอเพ่ือ
สง่ไปยงัลกูค้า(เอกชน) 

ผู้บริหาร PPS และ PD ร่วมนําเสนอรายละเอียดการทํางานให้
ลกูค้าทราบ พร้อมทัง้เจรจาเง่ือนไขและราคาคา่บริการวิชาชีพ 

PPS และลกูค้าร่วมลงนามสญัญา
จ้างท่ีปรึกษาโครงการ 

PPS เร่ิมปฏิบติังานตามสญัญา 

ฝ่ายบญัชี PPS สง่ใบแจ้งหนีแ้ละเรียกเก็บ
คา่บริการวิชาชีพจากลกูค้า 

ลูกค้าจ้างตรง 
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4. ผู้บริหารรับทราบและอนมุติัข้อเสนอเพ่ือสง่ไปลกูค้า หรือเข้าระบบประกวดราคาตามขัน้ตอนของหน่วยงาน

ราชการ 

5. ผู้บริหารและ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายร่วมเสนอรายละเอียดคา่บริการวิชาชีพและแผนงานการบริหาร

โครงการ ตอ่เจ้าของโครงการพร้อมทัง้เจรจาเง่ือนไขคา่บริการวิชาชีพ 

6. บริษัทร่วมลงนามสญัญาจ้างท่ีปรึกษา 

7. บริษัทเร่ิมปฏิบติังานตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ พร้อมทัง้จดับคุลากรเข้าโครงการตามแผนการท่ีวางไว้จนกระทัง่

งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 

8. ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัท สง่ใบแจ้งหนีแ้ละเรียกเก็ยคา่บริการวิชาชีพเป็นรายเดือนตามสญัญา 

 

การจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) 

 บริษัทอาจจะต้องมีการจดัจ้างบคุคลภายนอก เพ่ือเข้ามาร่วมเป็นทีมงานหรือหน่วยงานหนึ่งในการเข้าเสนอรับ

งานวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุการก่อสร้าง สําหรับโครงการท่ีเจ้าของโครงการมีข้อกําหนดเร่ืองลกัษณะงานท่ีจะให้

เข้าไปบริหาร (Scope of service) และ/หรือมีข้อกําหนดด้านคณุสมบติัของบคุลากรท่ีจะเข้ามาให้บริการ (Qualification) ท่ี

กําหนดไว้ในข้อกําหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) อาทิเช่น ต้องมีผลงานในอดีตท่ีเป็นโครงการเฉพาะ (Track 

record) เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ บริษัทมีการกําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลภายนอกท่ีผา่นเกณฑ์เบือ้งต้นตามเง่ือนไขใน 

TOR ของเจ้าของโครงการ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ อํานวยการโครงการ โดยจะสง่หนงัสือเชิญบคุคลภายนอกเข้ามารับฟัง

รายละเอียดงานบริการท่ีจะจดัจ้าง และให้บคุคลภายนอกจดัสง่ข้อเสนอบริการทัง้ด้านเทคนิคและด้านอตัราคา่บริการ

กลบัมายงับริษัทภายในกําหนดเวลา รวมไปถงึรับผิดชอบการเจรจาเง่ือนไขและอตัราคา่บริการจนได้ข้อสรุปเบือ้งต้น 

จากนัน้ผู้ อํานวยการโครงการจะนําข้อเสนอบริการของบคุคลภายนอกเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา

เปรียบเทียบเง่ือนไข คณุภาพและอตัราคา่บริการท่ีอยูภ่ายใต้กรอบงบประมาณ และอนมุติัการจดัจ้างตอ่ไป 

 

4.4 สรุปสัญญาที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินธุรกจิ 

 

1. Uบันทกึความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกจิ 

คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“PPS”) 

ฝ่ายท่ี 2 : Swan & Maclaren LLP, Singapore และ/หรือ S+M Consultants Pte Ltd. /  

S+M Group Pte Ltd. (รวมเรียกวา่ฝ่าย “SMG”) 

วนัท่ีลงนาม : 30 กรกฎาคม 2555 

สาระสําคญัของบนัทกึ

ความเข้าใจ 

: - PPS จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Design) โดยผา่นบริษัทยอ่ย 

- SMG จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการออกแบบตา่งๆ เช่น แบบหลกั

ของโครงการ (Master-planning) แบบเชิงสถาปัตย์ (Architecture) แบบภมิูส

ถาปัตย์ (Landscape) แบบตกแตง่ภายใน (Interiors) 

- PPS และ SMG จะพยายามร่วมกนัจดัตัง้บริษัทร่วมทนุในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนตลุาคม 2555 โดยบริษัทร่วมทนุสามารถใช้ช่ือ “Swan & Maclaren” 

คา่ตอบแทน  ยงัไมมี่การกําหนดไว้ในบนัทกึความเข้าใจ 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                              หน้าที ่4.0 - 11 

 

ระยะเวลาผกูพนั : กําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามบนัทกึความเข้าใจ โดยระยะเวลาอาจจะ

ถกูขยายออกไปโดยความเหน็ร่วมกนัระหวา่ง PPS และ SMG 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : - สทิธิการครอบครองทรัพย์สนิทางปัญญายงัเป็นของเจ้าของเดิม ถงึแม้จะมีการ

เปิดเผยระหวา่งกนั 

- การกระทําใดๆ ของพนัธมิตรทางธุรกิจถือเป็นความลบั  ยกเว้นจะได้รับการ

เหน็ชอบโดยลายลกัษณ์อกัษร จากทัง้สองฝ่าย 

- PPS และ SMG จะทําการจดัหาทนุในแตล่ะฝ่ายในการทําให้วตัถปุระสงค์ของ

พนัธมิตรทางธุรกิจลลุว่งไป  ยกเว้นตามแตล่ะโอกาสทางธุรกิจและสญัญาทางการ

ค้าจะระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

- สทิธิในการครอบครองทรัพย์สนิทางปัญญายงัคงมีผลบงัคบัใช้แม้วา่บนัทกึ

ข้อความเข้าใจฉบบันีจ้ะสิน้สดุ หรือ ถกูยกเลกิ 

ขอบเขตอํานาจของกฎหมาย : บนัทกึความเข้าใจฉบบันีอ้ยูภ่ายใต้ขอบเขตอํานาจกฎหมายของประเทศไทย 

 

4.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจด้านวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีให้บริการทางด้านบริหารและควบคมุการก่อสร้างงานแขนง

ตา่งๆ จงึไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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 4.6   งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 

                                           

                                      

 

 

 

กลุ่มลูกค้า มูลค่างาน 

ตามสัญญา 

รับรู้รายได้ 

ในปี 2556 

รับรู้รายได้ 

ในปี 2557-60 

เทสโก้  โลตสั 20.95 20.58 0.00 

งานภาครัฐ (สภากาชาดไทย, 

รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินสว่นตอ่ขยาย) 

71.45 28.75 41.85 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 84.57 0.00 84.57 

กลุม่เซน็ทรัล 77.29 55.66 17.78 

อ่ืนๆ 10 สญัญา 81.28 43.65 30.7 

รวม 335.54 149.64 174.9 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

5.1 บริษัทมีทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี ้ 

รายการทรัพย์สนิ ลักษณะ

กรรมสทิธิ 

การใช้งานปัจจบุัน 

 

มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 

ภาระผูกพนั วงเงนิจาํนํา / 

จาํนอง (บาท) 

1. ที่ดิน 

1.1) โฉนดเลขที ่122513 ตําบล

สวนหลวง อําเภอพระโขนง 

กรุงเทพฯ เนือ้ที ่0-1-44 ไร่ 

 

- บริษัทเป็น

เจ้าของ 

 

- ที่ตัง้สํานกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ 

 

2,900,000 

 

- จํานองธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

 

- 20,000,000 

1.2) โฉนดเลขที ่16802, 16792 

ตําบลบอ่ อําเภอ ขลงุ จงัหวดั

จนัทบรีุ เนือ้ท่ี 2-0-22 ไร่, 1-3-19 ไร่ 

- บริษัทเป็น

เจ้าของ 

- ที่ดินเปลา่ (ซือ้มาเพ่ือ

การลงทนุ) 

460,000 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

2.1) เลขท่ี 381/6 (บนโฉนดเลขท่ี 

122513) อําเภอพระโขนง 

กรุงเทพฯ เนือ้ที ่  648 ตรม. 

 

- บริษัทเป็น

เจ้าของ 

 

- สํานกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ 

 

3,202,822 

 

- จํานองธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

 

- 20,000,000 

2.2) ห้องชดุเลขท่ี 1444/43 ชัน้ท่ี 

1 อาคารชดุปาล์มฮิลล์ เลขท่ี 8 

ถนนบายพาส ตําบลชะอํา อําเภอ

ชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ เนือ้ที ่262 

ตารางเมตร 

- บริษัทเป็น

เจ้าของ 

- เป็นสวสัดิการสาํหรับ

ผู้บริหารและพนกังาน 

1 - ไมมี่ - - ไมมี่ - 

3. เคร่ืองใช้สํานกังาน บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สํานกังานและ

โครงการ 

2,214,621 -ไมมี่- -ไมมี่- 

4. เคร่ืองตกแตง่สํานกังาน บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สํานกังานและ

โครงการ 

89,971 -ไมมี่- -ไมมี่- 

5. ครุภณัฑ์ บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สํานกังานและ

โครงการ 

728,774 -ไมมี่- -ไมมี่- 

6. ยานพาหนะ บริษัทเป็น

เจ้าของ 

ใช้ที่สํานกังานและ

โครงการ 

1,024,121 เช่าซือ้ -ไมมี่- 

รวม   10,620,310   

 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 588,875 บาท โดยรายการดงักล่าว

ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านบญัชี 
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5.2 สัญญาที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน (สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) 

5.2.1 สัญญาให้เช่าอาคาร 

 บริษัททําสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีอาคารชัน้ 3 (บางสว่น)เพ่ือเป็นสํานกังานใหญ่แก่ PPSD ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ

บริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

สัญญาเช่าอาคารพืน้ที่สาํนักงาน 

ผู้ให้เช่า  บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ เช่า  บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

คา่เช่า  15,000 บาท ต่อเดือน 

ระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

5.2.2 กรมธรรม์ 

คูส่ญัญา บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั 

เลขท่ีกรมธรรม์ 40171991-12RBK 

ประเภทกรมธรรม์ ประกนัอคัคีภยั 

ทรัพย์สนิเอาประกนั 1444/43 ชัน้ 1 อาคารชดุปาล์มฮิลล์ อาคาร 8 ถ. บายพาส ต.ชะอํา อ. ชะอํา จ. เพชรบรีุ 

ระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2555 ถงึ วนัท่ี 21 มีนาคม 2556 

วงเงินคุ้มครอง 3,888,900 บาท 

ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 

คูส่ญัญา บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั 

เลขท่ีกรมธรรม์ 512-01111-20514 

ประเภทกรมธรรม์ ประกนัอคัคีภยั 

ทรัพย์สนิเอาประกนั อาคารสํานกังาน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 381/6 ซอยพระราม

เก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556  

วงเงินคุ้มครอง 1,200,000 บาท 

ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานธุรกิจคลองตนั 

 

คูส่ญัญา บริษัท อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่เนลแอสชวัรันส์ จํากดั 

เลขท่ีกรมธรรม์ 0000015011 

ประเภทกรมธรรม์ ประกนัภยักลุม่แบบชัว่ระยะเวลา 

บคุคลเอาประกนั พนกังานบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556  

ผู้ รับผลประโยชน์ พนกังานบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
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คูส่ญัญา บริษัท เอช ไอเอน็เอ โอเวอร์ซีส์ อินชวัรันซ์ จํากดั 

เลขท่ีกรมธรรม์ 001-11-5PIX-004814  PLI0000099 

ประเภทการประกนัภยั การประกนัความรับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 

ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ งานออกแบบ ควบคมุการก่อสร้าง บริหารจดัการโครงการ และรายการกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้อง 

ระยะเวลาประกนัภยั ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 ถงึวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

วงเงินประกนัภยั ประกนัภยัคุ้มครองความเสียหายวงเงินไมเ่กิน 40,000,000 บาท 

ผู้ รับผลประโยชน์ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) หรือ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั  

 

5.3 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท และกิจการร่วมค้า 1 แห่ง โดยบริษัทมีมลูค่าเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า โดยวิธีราคาทุนรวมทัง้สิน้ 6,093,720 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.95 ของ

สนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ทุนชาํระแล้ว 

(บาท) 

สัดส่วนการลงทุน 

(%) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

(บาท) 

PPSD 3,000,000 99.99% 3,453,720 

PPQ-JV 3,300,000 80.00% 2,640,000 

รวมทัง้สิน้ 6,093,720 

 
นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 นโยบายการลงทุนของบริษัทคือ พิจารณาขยายธุรกิจเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับ

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีรู้จกักนัมานานหรือบริษัทท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือจดัตัง้กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม 

(Consortium) สําหรับการเข้ารับงานหรือเข้าร่วมประมลูงานโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความพร้อม

ของบุคลากรและทีมงาน อัตราการทํากําไรต้องเป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือก

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ ทัง้ในเร่ืองคณุภาพของงานก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน ความน่าเช่ือถือของผู้บริหาร เพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากโครงการท่ีทําร่วมกนัในอนาคต 

สําหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเส่ียง และสภาพ

คล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมีศักยภาพท่ีจะเกือ้หนุนและเอือ้

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสําคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุติัท่ีกําหนดไว้  ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ 

และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการสว่นใหญ่ในบริษัทย่อย เพ่ือควบคมุทิศทาง และนโยบายการบริหารงาน

ท่ีสําคญัของบริษัทยอ่ยดงักลา่วให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดตัง้บริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนต์ จํากัด 

(“PIC”)และบริษัทร่วม 1 แหง่ คือ บริษัท สวอน แอนด์ แมคลาเรน (ประเทศไทย) จํากดั (“Swan & Maclaren Thailand”) 

เพ่ือขยายธุรกิจบริการของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ปัจจบุนับริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสงูเกินกว่า 5% 

ของสว่นผู้ ถือหุ้นและก่อให้เกิดผลในทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

                บริษัทมีทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 100 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั       

จํานวน   400.00 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

  

               ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2556 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ช่ือ - สกุล 
จาํนวนหุ้น 

สามัญ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1.นายสมัพนัธ์  หงษ์จินตกลุ 56,666,800 14.167 

2.นายประสงค์  ธาราไชย 38,266,800 9.567 

3.นายพงศ์ธร  ธาราไชย 29,500,000 7.375 

4.นายธีรธร  ธาราไชย 29,500,000 7.375 

5.นางสมิุตรา  หงษ์จินตกลุ 12,000,000 3.000 

6.นายอาทิตย์  หงษ์จินตกลุ 12,000,000 3.000 

7.นายชิน  โอเจริญ 12,000,000 3.000 

8.นายณฐั  หงษ์จินตกลุ 11,246,600 2.812 

9.นางสาวอรพนัธ์  หงษ์จินตกลุ 9,500,000 2.375 

10.นางเรวดี  ธาราไชย 8,400,000 2.100 

11.ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 180,919,800 22.25 

    ยอดรวมทุนชาํระแล้ว 400,000,000 100.00 

         ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 399,200,000 99.80 

         ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 800,000 0.20 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  

                บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือ

หลงัจากหกัสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็

ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย คํานึงถึงความจําเป็นและ

เหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท

อย่างมีนยัสําคญั ทัง้นีม้ติคณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ

ขออนมุตัิ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความ

เหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัททัง้นีจ้ะต้องรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราว

ถดัไป 
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ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล ในงวดบัญชีปี 2553-2555  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
รอบผลการดาํเนินงานปี 

2553 2554 2555 

กําไรสทุธิ-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

เงินปันผลจ่าย 

(1.54) 

0.00 

23.14 

75.00 

16.45 

12.00/3 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล (ร้อยละ)/1 0.00 324.11/2 72.95 

หมายเหต ุ: /1 - อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ 

 /2 – บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิในอดีต ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2554 มีกําไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

(งบเฉพาะกิจการ) ประมาณ 76.68 ล้านบาท 

 /3 - ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2556  เม่ือวนัที ่23 กมุภาพนัธ์  2556 มีมติเหน็ชอบให้เสนอที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิสําหรับผลประกอบการปี  2555 เป็นเงินปันผลในอตัรา

หุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท เพ่ือเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณา

อนมุติัการจ่ายเงินปันผลอตัราดงักลา่วตอ่ไป 
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8. การจัดการ 

 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

           โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 ชดุ และคณะผู้บริหาร ดงันี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

              8.3.1      คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

                            8.4.1      คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

                            8.5.1      คณะผู้บริหาร (Management Team) 
 

 

 
 

หมายเหต ุ: ปัจจบุนับริษัทได้วา่จ้าง “บริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั” ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบ

การควบคมุภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
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8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

รายนามคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ตาํแหน่ง 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  ประธานกรรมการ 

2. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ กรรมการ 

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ 

4. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกลุ กรรมการ 

5. พล.ต.ท.นพ. นกุลู เจียมอนกุลูกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายคเชนทร์ เบญจกลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมี นายวรเดช เป่ียมสวุรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

นายประสงค์ ธาราไชย หรือนายพงศ์ธร  ธาราไชย และนายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ หรือนายอาทิตย์  หงษ์จินตกุล 

ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

ข้อจํากดัอํานาจของกรรมการ : - ไมมี่ -  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้น

แต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอ่ืน ๆ กําหนด เป็นต้น   

2. พิจารณาอนมุติันโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี 

3. พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

ตําแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

4. พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร พร้อมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั 

และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป 

6. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจผกูพนับริษัท 

7. แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้

บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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9. พิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ใน

การพิจารณาอนมุติัดงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

10. พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ และ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ

อนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทัง้บริษัทและ

บริษัทยอ่ย 

     เลขานุการบริษัท 

 ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจดั

ให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท คือ นายวรเดช  เป่ียม

สวุรรณ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 

(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงาน 

3) จดัทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดแูลให้มีการเก็บรักษา

เอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนบัแต่วนัท่ีมี

การจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

  การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดไูด้โดยไมมี่การเปล่ียนแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมลูประกอบการขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผย

ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) ความเหน็ของบริษัทเม่ือมีผู้ ทําคําเสนอซือ้หุ้นของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป 

(4) การให้ข้อมลูหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทจดัทําขึน้เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป ตามท่ี

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดตอ่ไป 

5) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และไม่กระทําการใดอนั

เป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

6) ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเย่ียงวิญ�ชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึงกระทําภายใต้

สถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 
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(1) การตดัสินใจได้กระทําไปด้วยความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น

สําคญั 

(2) การตดัสนิใจได้กระทําบนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเช่ือโดยสจุริตวา่เพียงพอ และ 

(3) การตดัสนิใจได้กระทําไปโดยตนไมมี่สว่นได้เสีย ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสนิใจนัน้ 

 ในกรณีท่ีเลขานกุารบริษัทพ้นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทคน

ใหมภ่ายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท.นพ. นกุลู เจียมอนกุลูกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ: นางวิภาวี บณุยประสิทธ์ิ  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  

โดยมี นายอนพุนัธ์ วนานกุลู เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบ

อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัท ก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย 

รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชี

ของบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ถึง

ความถกูต้อง  ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 

ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสําคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น 

 

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระท่ีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 

 

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

รายนามคณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ตาํแหน่ง 

1. นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมชาย วงศ์สวา่งรัศมี กรรมการบริหาร 

4. นายธชั ธงภกัดิ์ กรรมการบริหาร 

5. นายวนัชยั เรืองทรัพย์เอนก กรรมการบริหาร 

6. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริหาร 

7. นายธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหาร 

8. นายนพรัตน์ นรินทร์ กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวอติกานต์ ศรีอินทร์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของ

บริษัท เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ

งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการกู้หรือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงิน

เพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ และใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานต่าง ๆ ภายใต้
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วงเงินท่ีกําหนดไว้ตามตารางอํานาจอนมุติัทัว่ไปท่ีได้ประกาศไว้ (ตารางอํานาจอนมุติัทัว่ไปฉบบัแก้ไขลา่สดุมีผลบงัคบั

ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 2555) 

5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ ท่ี มีประสิท ธิภาพ โดยครอบคลุมทั ง้ เ ร่ืองการคัดเ ลือก  

การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนกังานของบริษัท ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจ

มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ มีอํานาจลงนามในสญัญาจ้างแรงงาน 

6. กํากบัดแูล และอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง

หรือหลายคนกระทําการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร

สามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทจุริต หรือมีเหตสุงสยั

ว่ามีการทจุริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําผิดปกติเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและฐานะการเงิน

ของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ กําหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้

กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ซึ่งการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์  วิธีการ 

และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

รายนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ตาํแหน่ง 

1. นายวนัชยั วชิรวฒันะธํารง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายประวติั กิติพงศ์ไพโรจน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายกานตณฐั ฉายเพิ่มศกัดิ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กํากบัดแูลการพฒันา และมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กรประจําปี 

2. พฒันาและกลัน่กรองระดบัความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

3. ให้ทิศทางและวิธีการสอดสอ่งดแูลแก่หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง 

4. ประเมินความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญัและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. ประเมินรายงานความเส่ียงของบริษัท 

6. สอบทานผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ทกุไตรมาส 
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8.1.5 คณะผู้บริหาร (Management Team) 

รายนามคณะผู้บริหาร มีจํานวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ตาํแหน่ง 

1. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธชั ธงภกัดิ์ รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายสมชาย วงศ์สวา่งรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายโครงการ 

4. นายพงศ์ธร ธาราไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

5. นายนพรัตน์ นรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นางวรภรณ์ ชาวนา ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. มีอํานาจควบคมุการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร

กําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดบั 

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีฝ่ายบริหารจัดทําเพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 

รวมทัง้ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของแตล่ะหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัท อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจากภายใน

หรือภายนอกบริษัท 

4. มีอํานาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร หรือเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั 

9. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการจดัซือ้ และใช้จ่ายเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทนุให้เป็นตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินท่ีกําหนดไว้ตามตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปท่ีได้ประกาศไว้ (ตาราง

อํานาจอนมุติัทัว่ไปฉบบัแก้ไขลา่สดุมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 2555) 

5. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับคุคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบนัการเงิน เพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารอนมุติั 

6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัท อนมุติั 

7. ดําเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ตามการให้อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้

นโยบายคณะกรรมการบริษัท 

 

ทัง้นี ้กรรมการผู้ จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้

กรรมการผู้จดัการปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนดไว้ 

อนึ่ง กรรมการผู้ จัดการไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับรายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผู้จัดการ หรือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทําขึน้กบับริษัท 

หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้ จัดการได้ตามท่ี

จําเป็นหรือเหน็สมควร 
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สรุปตารางอาํนาจอนุมัตทิั่วไป 

 

ตาํแหน่ง อาํนาจอนุมัต ิ(บาทต่อรายการ) 

 การทาํข้อตกลงรับงานบริการ เงนิลงทุน ค่าใช้จ่ายทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัท  เกินกวา่ 20,000,000  

คณะกรรมการบริหาร เกินกวา่ 50,000,000 2,000,000 – 20,000,000 เกินกวา่ 2,000,000 

กรรมการผู้จดัการ 2,000,000 – 50,000,000 ไมเ่กิน 2,000,000 100,000 – 2,000,000 

รองกรรมการผู้จดัการ ไมเ่กิน 2,000,000 --- 20,000 – 100,000 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ --- --- ไมเ่กิน 20,000/1 

หมายเหต ุ: – ตารางอํานาจอนมุติัทัว่ไปฉบบัแก้ไขลา่สดุมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 9 มิถนุายน 2555 

 /1 – ยกเว้นผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ ซึ่งขอปรับเพ่ิมเป็นวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ

รายการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ทัง้นีก้ารขอปรับเพ่ิมดงักล่าวผ่านการอนมุติัจากที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัที่ 9 มิถนุายน 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

 

8.2    การประชุมคณะกรรมการ 

 

สถิติการเข้าประชมุของกรรมการบริษัท ในปี 2553 - 2555 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

บริษัท/1 

กรรมการ

ตรวจสอบ/2 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  2/2 8/8 5/5 --- 

2. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ 2/2 8/8 5/5 --- 

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย - - 5/5 --- 

4. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกลุ - - 5/5 --- 

5. พล.ต.ท.น.พ นกุลู เจียมอนกุลูกิจ - - 5/5 3/3 

6. นางวิภาวี บณุยประสิทธ์ิ - - 5/5 3/3 

7. นายคเชนทร์ เบญจกลุ - - 5/5 3/3 

หมายเหต ุ: -  แสดงจํานวนครัง้ท่ีกรรมการเข้าร่วมการประชมุ / จํานวนครัง้การประชมุ 

 /1- กรรมการลําดบัท่ี 3-4 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือ

วนัท่ี 11 เมษายน 2555 

 /2- กรรมการลําดบัท่ี 5-7 ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือ

วนัท่ี 11 เมษายน 2555 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2555 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2555 
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8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ก. คณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2555 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั) เม่ือวนัท่ี 

11 เมษายน 2555 ได้อนมุติักําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 เบีย้ประชมุ 

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 

 คา่ตอบแทนพิเศษ (เงินโบนสั)  ขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของบริษัท แตท่ัง้นีส้งูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของ

กําไรสทุธิก่อนหกัภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนพิเศษนีแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน

ตามความเหมาะสม 

 

สรุปคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2553 - 2555 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย - - 146,250 - 

2. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ - - 100,500 - 

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย - - 97,500 - 

4. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกลุ - - 97,500 - 

5. พล.ต.ท.น.พ นกุลู เจียมอนกุลูกิจ - - 116,250 60,000 

6. นางวิภาวี บณุยประสิทธ์ิ - - 97,500 40,000 

7. นายคเชนทร์ เบญจกลุ - - 97,500 40,000 

หมายเหต ุ: กรรมการบริษัทตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัทจนถึงเดือนเมษายน 2555 ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

บริษัท ทัง้นีก้รรมการท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหารบริษัทด้วย จะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารเทา่นัน้ 
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ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน ค่าท่ีปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบีย้เลีย้ง 

เงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และคา่โทรศพัท์ เป็นต้น สําหรับวิศวกรอาวโุสท่ีเข้าไปทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ท่ี

ปรึกษา หรือผู้ อํานวยการโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอตัราท่ีอ้างอิงกบัอตัราค่าบริการวิชาชีพ (ใน

ตําแหน่งท่ีปฏิบติังาน) ท่ีระบใุนสญัญาจ้างงานกบัลกูค้าเจ้าของโครงการ 

 

สรุปคา่ตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2553-2555 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการ 

(ไมร่วมค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบริษัท) 

7 22.31 7 30.87 6 32.08 

รวม  22.31  30.44  32.08 

 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไมมี่- 
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8.4 การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 

Practices) รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการกํากบั

ดแูลกิจการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัท ซึง่สามารถอธิบายได้ ดงันี ้

 
หมวดที่ 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือการรอน

สทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถงึได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิตา่งๆ และได้กําหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้  

1. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบถงึความคืบหน้าการดําเนินงานของกิจการอยา่งสม่ําเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ ถือ

หุ้นทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้สถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถงึเลือกวนัและเวลาท่ีเหมาะสม 

3. บริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับ

การพิจารณา ให้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และ/หรือตามท่ีกฎหมาย

กําหนด และกําหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระ รวมถึง

กําหนดให้มีความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคญัๆ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4. ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบติัให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถงึสทิธิตามข้อบงัคบัของบริษัท การ

ดําเนินการประชมุ วิธีการใช้สทิธิลงคะแนน และสทิธิในการแสดงความเหน็รวมทัง้การตัง้คําถามใดๆ ตอ่ท่ีประชมุตาม

ระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานท่ีประชมุ กรรมการ และกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งเฉพาะเร่ืองตา่งๆ ได้เข้าร่วม

ประชมุเพ่ือให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามตา่งๆ ทัง้นี ้ ประธานกรรมการหรือประธานท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาให้อยา่ง

เหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ 

ได้อยา่งเตม็ท่ี 

5. หลงัเสร็จสิน้การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เปิดทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทกึการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ โดยมีเนือ้หาท่ีประชมุ

ถกูต้อง ครบถ้วน รวมถงึรายละเอียดกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ การแจงคะแนนนบัทกุๆ วาระ และข้อซกัถามหรือ

ข้อคิดเหน็ท่ีสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชมุไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 

วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 2 : การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษัทให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นอยา่งเทา่เทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี ้

1. บริษัทจะจดัสง่หนงัสือมอบอํานาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาคดัเลือก

เป็นผู้ รับมอบอํานาจในการประชมุผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆแทน ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้

ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแตล่ะวาระได้เอง 

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพ่ือขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่

น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระ
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ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกในการนําเสนอวาระ

ดงักลา่วเข้าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะดําเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพ่ือขอเสนอช่ือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้

แจ้งความประสงค์ผ่านมายงับริษัท พร้อมจัดส่งข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติัและหนังสือแสดงความ

ยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทมี

นโยบายท่ีจะเสนอบคุคลดงักล่าวเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4. บริษัทมีแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยกําหนดในคู่มือการปฏิบติังานของพนกังานในหวัข้อ

จริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสําคญัอนัมีผลต่อการลงทนุ โดย

บริษัทจะแจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปิดทําการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการซือ้

หรือขายหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

 
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   

 บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และได้กําหนดเป็นแนวปฏิบติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้เกิด

ความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคู่

ค้า ตลอดจนสงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้ มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้

สามารถดําเนินกิจการต่อไป มีความมัน่คง และตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพ่ือสร้างความสําเร็จในระยะ

ยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้

1. ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. การซือ้สินค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบติัต่อคูค้่าตามสญัญาท่ีตกลงกนั 

3. เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าในการให้บริการ 

4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนีท่ี้ให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท 

5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมส่จุริต เพ่ือทําลายคู่แข่งทางการค้า 

6. มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชมุชนเพ่ือเกือ้กลูสงัคมใน

วาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีช่องทางติดต่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pps.co.th โดยบริษัทมี

นโยบายท่ีจะให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลาและเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทนุ และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทราบ ทัง้ในสว่นของข่าวสาร ข้อมลูบริษัท รายงานทางการเงิน ข้อมลูท่ีนําเสนอแก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และ

ข้อมลูสําคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่มลูคา่หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับอนญุาตให้นําหุ้นสามญัเข้าเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกบันกัลงทนุและช่องทางในการเปิดเผย

ข้อมลูผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1. ข้อมลูเผยแพร่และข่าวสารผา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2. ข้อมลูทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัทจะนําส่งข้อมลูงบการเงินทกุครัง้พร้อมกบัข้อมลูท่ีจดัส่ง

ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. 
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3. แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (Annual Report) 

 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดงันี ้

 
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน และ กรรมการ

ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระและไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการจึงทําให้เกิดการ

ถ่วงดลุอํานาจในการของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ สง่ผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ และ

มีการถ่วงดลุในมติท่ีสําคญั ซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ 

กรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนมุติัรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นได้

เสียในการทํารายการนัน้ 

 ทัง้นีบ้ริษัทได้แต่งตัง้ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการ

เงินและระบบควบคมุภายใน โดยปัจจบุนับริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเป็น

ผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบ

ควบคมุภายใน ระบบบริหารความเส่ียง การกํากบัดแูลกิจการ และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 
2) การประชมุคณะกรรมการ 

 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการและดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจํากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น 

โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบครอบและจัดสรรเวลาให้อย่าง

เพียงพอในการประชุม เพ่ือท่ีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาสําคญัได้อย่างครบถ้วนโดยทัว่กัน  

โดยบริษัทจะนําสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุให้แก่คณะกรรมการลว่งหน้าไม่

น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ พร้อมทัง้กําหนดให้กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุ

จําเป็น นอกจากนี ้บริษัทจะมีการบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

 
3) รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการให้มีการจดัทํารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถึงงบการเงินของบริษัท 

และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติั

อย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทําและดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของตนเอง โดยเร่ิมถือปฏิบติัในปี 2555 โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวม 

เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ซึง่ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ทําการวิเคราะห์และหา

ข้อสรุปเพ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอ่ไป  

 
5) การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

 บริษัทจะสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่

เสมอ โดยหลกัสตูรท่ีกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอย่างน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) ทัง้นี ้

เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทตอ่ไป 

 
6) ความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ 

 คณะกรรมการให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย โดย

ข้อมูลท่ีเปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี โดยจะเผยแพร่ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจ

ลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้จากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ

สํานกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซด์ของบริษัท 

 ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทยังไม่ได้จัดตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ แต่ได้

มอบหมาย คณุพงศ์ธร ธาราไชย เป็นผู้ดแูลการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง

สามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02-718-2785-9  ทัง้นี ้บริษัทมีแผนงานท่ีจะจัดตัง้หน่วยงานด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์

ขึน้มาเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเพ่ือดแูล รับผิดชอบสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในอนาคต 
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8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 

 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดแูลผู้บริหารในการนํา

ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือผู้ อ่ืน ดงันี ้

1. ดําเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59  และบทกําหนดโทษ

ตามมาตรา 275 แหง่ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ บริหารทราบว่า ผู้ บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสําคัญ ซึ่งมี

ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 

1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญนัน้ต่อบุคคลอ่ืน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกบัได้วางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเร่ิมตัง้แต่ตกัเตือนด้วยวาจา 

ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังานชัว่คราว และออกจากงานตามลําดบั 

3. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน และข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลกัทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส และ 60 วนันบัจากวนั

สิน้งวดบญัชี 

 

 ทัง้นี ้เพ่ือดําเนินการควบคมุดแูลและตรวจสอบการดําเนินการดงักล่าว บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ี

จัดทํารายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

นอกจากนัน้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้

ปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามท่ีกําหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                               หน้าที ่8.0 - 16 

 

 

8.6 บุคลากร  

8.6.1 จาํนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 2555 3บริษัทมี3จํานวนบคุลากรตําแหน่งตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 จาํนวนพนักงาน (คน) 

ตาํแหน่ง ณ 31 ธันวาคม 

 2553 2554 2555 

ผู้ อํานวยการโครงการ 10 12 12 

ผู้จดัการโครงการ 26 32 31 

วิศวกรโยธา 36 44 54 

วิศวกรเคร่ืองกล 18 22 27 

วิศวกรไฟฟ้า 18 25 33 

สถาปนิก 10 10 8 

ช่างเทคนิค 60 67 55 

บญัชีและการเงิน 5 5 9 

ฝ่ายสํานกังานเลขานกุารและธุรการ 27 30 30 

แมบ้่านและพนกังานขบัรถ 7 7 7 

รวม 217 254 266 

 

8.6.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากร 

 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ อาทิ เบีย้เลีย้ง เงินกองทุนสํารอง

เลีย้งชีพ เป็นต้น  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการผลตอบแทน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการ 123.19 127.35 173.51 

รวม 123.19 127.35 173.51 

หมายเหต ุ: ในอดีตท่ีผ่านมา ผู้ อํานวยการโครงการ (Project Director) บางท่านรับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าวิชาชีพอิสระ 

ทัง้นี ้ตัง้แต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ อํานวยการโครงการทกุท่านจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าจ้าง

ประจํา ซึง่ประกอบด้วย เงินเดือน คา่ตําแหน่ง คา่ทํางาน โบนสั และสวสัดิการตา่งๆ 

 

8.6.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
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8.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการส่งเสริมและการ

ให้ความรู้เพ่ือพฒันาความสามารถให้แก่บคุลากรของบริษัท โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทและจดัส่งพนกังาน

เข้ารับการอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงภายใต้

การควบคุมดแูลและคําแนะนําจากผู้บังคบับญัชา โดยในการปฏิบติังาน บริษัทได้กําหนดให้มีการเวียนการทํางานของ

บุคลากรในแต่ละโครงการ เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทได้เรียนรู้งานท่ีหลากหลายและกว้างมากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่ม

ทกัษะความรู้และความชํานาญในการทํางานให้กบับคุลากรของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการ

สร้างขวญัและกําลงัใจให้กบับคุลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการของพนกังานอย่างต่อเน่ืองตามความ

เหมาะสม 

 ในอนาคตบริษัทมีแผนท่ีเปิดสถาบนัฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของวิศวกร ให้มีความรู้ความชํานาญย่ิงขึน้ 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทตลอดจนวงการวิศวกรรมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ใน พ.ศ.2558 
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9. การควบคุมภายใน  
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2556 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 3 ท่าน ได้อนมุติัการตอบแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นท่ีน่าพึงพอใจ และสามารถ

สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แยกตามองค์ประกอบ 5 สว่น ดงันี ้

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 

2) การบริหารความเส่ียง 

3) การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

5) ระบบการติดตาม 

 

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในตามความเหน็ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สูค่วามสําเร็จ จํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สําหรับ

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้

ตรวจสอบภายใน โดยมีกําหนดการประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเป็นประจําทุกไตรมาสอย่างสม่ําเสมอ 

สําหรับการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในล่าสดุตามรายงานผลการประเมินฉบบัลงวนัท่ี 15 มกราคม 2556  ผู้

ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครบถ้วนทัง้ 6 ระบบงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ และมี

ความเห็นว่าไม่มีประเด็นข้อบกพร่องใดๆ ในระบบการควบคมุภายในอย่างมีสาระสําคญั และได้นําเสนอรายงานผล

การตรวสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าไม่มีประเด็นข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในอย่างมี

สาระสําคญั 

 นอกจากนี ้บริษัทได้จัดตัง้สํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยเร่ิมดําเนินงานตัง้แต่ปี 2555 หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทจะเป็นหน่วยงานท่ีประสานกบัผู้ตรวจสอบภายใน (ปัจจบุนัคือ บริษัท สู่ความสําเร็จ จํากดั) เก่ียวกบั

การดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 บริษัทให้ความสําคญักับการจดัระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบัผู้บริหารและในระดบัปฏิบติัการให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารความเส่ียง บริษัทจึงได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้มาทําหน้าท่ีร่วมกําหนดกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงขององค์กรประจําปี ประเมิน 

ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือลดหรือป้องกันความเส่ียงขององค์กรตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน 
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10. รายการระหว่างกัน 
10.1   สรุปรายการระหว่างกัน 

 รายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัสําหรับงวดบญัชีปี 2554 และ 2555 สามารถสรุปได้ดงันี ้

บุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.55 

นายประสงค์ 

ธาราไชย 

- ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

9.57 ของทนุชําระแล้ว 

- ประธานกรรมการ 

- ประธาน

กรรมการบริหาร 

- วนัที่ 20 กนัยายน 2554 บริษัทได้ลงทนุซือ้หุ้น

สามญัของ PPSD จากนายประสงค์ ธาราไชย 

จํานวน 4,274 หุ้ น ตามมูลค่าทางบัญชีที่

ราคา 140 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 100 บาท) คิด

เป็นจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาท 

0.60 

 

--- 

 

- บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของ PPSD จากผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มในการ

เตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัการซือ้หุ้น บริษัทเป็นผู้ ถือ

หุ้น PPSD จํานวน 29,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น 99.99% ของทนุชําระแล้ว 

- ราคาซือ้หุ้นสามญัอ้างอิงตามมลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น (Book value per share) 

เทา่กบั 140 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคายติุธรรม 

- เข้าเป็นผู้ คํา้ประกันหนีส้ินสญัญาเช่าการเงิน

ของบริษัทต่อเจ้าหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ โดยเป็น

การคํา้ประกันร่วมกับนายสัมพันธ์ หงษ์จิ

นตกลุ 

1.02 --- - บริษัทได้ทําสญัญาเช่าซือ้รถยนต์สําหรับผู้บริหาร และมีเง่ือนไขให้กรรมการเป็นผู้ คํา้

ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วสิน้สดุลงในเดือนมิถนุายน 2555 

นายสมัพนัธ์  

หงษ์จินตกลุ 

- ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

14.17 ของทนุชําระแล้ว 

- กรรมการ 

- รองประธาน

กรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้จดัการ 

- เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2554 บริษัทได้ลงทุน

ซือ้หุ้นสามญัของ PPSD จากนายสมัพนัธ์ 

หงษ์จินตกุล จํานวน 4,274 หุ้น ตามมลูค่า

ทางบัญชีที่ราคา 140 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 

100 บาท) คิดเป็นจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาท 

0.60 --- - บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของ PPSD จากผู้ ถือหุ้นเดิมเพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มในการ

เตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัการซือ้หุ้น บริษัทเป็นผู้ ถือ

หุ้น PPSD จํานวน 29,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น 99.99% ของทนุชําระแล้ว 

- ราคาซือ้หุ้นสามญัอ้างอิงตามมลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น (Book value per share) 

เทา่กบั 140 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคายติุธรรม 

- เข้าเป็นผู้ คํา้ประกันหนีส้ินสญัญาเช่าการเงิน

ของบริษัทต่อเจ้าหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ โดยเป็น

การคํา้ประกนัร่วมกบันายประสงค์ ธาราไชย 

1.02 --- - บริษัทได้ทําสญัญาเช่าซือ้รถยนต์สําหรับผู้บริหาร และมีเง่ือนไขให้กรรมการเป็นผู้ คํา้

ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วสิน้สดุลงในเดือนมิถนุายน 2555 

บริษัท พงศ์ธีรธร 

จํากดั 

- เป็นกิจการของผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ และกรรมการของ

บริษัทประกอบด้วย1. 

นายประสงค์ ธาราไชย  

- บริษัทว่าจ้างบริษัท พงศ์ธีรธร จํากัด ให้เป็นท่ี

ปรึกษาโครงการพิเศษบางโครงการ 

- บริษัทมียอดค้างชําระจากการว่าจ้าง ณ วนัสิน้

งวดบญัชี 

1.44 

 

0.13 

0.12 

 

--- 

- บริษัทมีความจําเป็นต้องว่าจ้างทีมท่ีปรึกษาพิเศษสําหรับบางโครงการท่ีเข้าไปเป็น

วิศวกรท่ีปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการท่ีต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมขัน้สูง รวมทัง้

ประสบการณ์ของทีมท่ีปรึกษา ซึง่อตัราคา่วิชาชีพท่ีวา่จ้างบริษัท พงศ์ธีรธร จํากดั อยู่ใน

ระดับราคาตลาด และเป็นอัตราจ้างเหมาทีมงาน โดยบริษัทจะไม่มีการจ้างพิเศษ



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                                                                                                หน้าที ่10.0 - 2 

 

บุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค.55 

2. นางเรวดี ธาราไชย  

3. นายพงศ์ธร ธาราไชย  

4. นายธีรธร ธาราไชย 

ลกัษณะดงักลา่วกบับริษัท พงศ์ธีรธร จํากดั อีกนบัตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2555 

- บริษัทมีการเชา่พืน้ท่ีจากบริษัท พงศ์ธีรธร จํากดั 

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจดัอบรมบคุลากร 

- บริษัทมียอดค่าเช่าพืน้ท่ีค้างจ่าย ณ วนัสิน้งวด

บญัชี 

 

--- 

 

--- 

0.14 

 

0.08 

- บริษัทมีการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่บุคลากรเป็นประจําทัง้ปีเฉล่ียไม่น้อยกว่า 30 

ครัง้ต่อปี ทัง้จดัภายในพืน้ท่ีของบริษัทหรือจดัภายนอกบริษัทหรือการเดินทางสมัมนา

ต่างจังหวัด ดังนัน้จึงต้องมีการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือจัดการอบรมดังกล่าวในบางครัง้ บริษัท 

พงศ์ธีรธร จํากัด มีพืน้ท่ีให้เช่าท่ีเหมาะสมสําหรับการจดัอบรม และมีความสะดวกใน

การเดินทางเน่ืองจากอยู่ใกล้กับสํานกังานของบริษัท อตัราค่าเช่าเป็นอตัราตลาดท่ี

บริษัท พงศ์ธีรธร จํากดั กําหนดเพ่ือเสนอราคาให้เช่าแก่บุคคลอ่ืนเช่นกนั โดยคิดอตัรา

ค่าเช่า 3,000 บาทต่อวนั และเป็นอตัราเดียวกับท่ีบริษัทเคยจดัอบรมสมัมนาท่ีอ่ืนแต่

ความสะดวกในการเดินทางน้อยกวา่ 

-ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัททําสญัญาเช่ารายปี สิน้สดุเดือนธันวาคม 2556 อตัราค่า

เชา่คา่บริการรายเดือนละ 25,000 บาท เป็นอตัราเก่ียวกบัผู้ เชา่รายอ่ืน 

นายธชั  ธงภกัดิ ์ - กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

- บ ริ ษั ท ข า ย ร ถ ย น ต์ ป ร ะ จํ า ตํ า แ ห น่ ง ใ ห้ แ ก่

กรรมการบริหารแต่ละท่านท่ีเป็นผู้ ใช้รถยนต์คนั

ดงักล่าวและประสงค์ท่ีจะซือ้ไปใช้งานต่อ โดย

จําหน่ายให้คุณธัช ธงภักดิ์ จํานวน 1 คัน และ

จําหนา่ยให้คณุสมชาย วงศ์สว่างรัศมี จํานวน 2 

คนั 

--- 0.19 - รถยนต์ประจําตําแหน่งดงักล่าวใช้งานมานานกว่า 5 ปี ซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาทางบญัชี

หมดแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8/2554 เม่ือวนัท่ี 10พฤศจิกายน 

2554 จึงมีมติอนุมัติหลกัการขายรถยนต์ประจําตําแหน่งให้แก่กรรมการบริหาร โดย

อนมุตัิหลกัการกําหนดราคาขายไม่ต่ํากว่าราคาตลาดรถมือสอง ด้วยการเปรียบเทียบ

ราคาตลาดรถมือสองไม่น้อยกว่า 2 ราย เพ่ือหาราคาตลาดเฉล่ีย โดยบริษัทได้ขาย

รถยนต์ประจําตําแหน่งไปเม่ือต้นปี 2555 ในราคาไม่ต่ํากว่าราคาตลาดเฉล่ียจากตลาด

รถมือสองจํานวน 3 ราย ทัง้นีใ้นอนาคตจะไม่มีรายการประเภทนีแ้ล้ว เน่ืองจากบริษัท

เปล่ียนนโยบายเป็นการเชา่รถยนต์ประจําตําแหนง่ให้แก่ผู้บริหารแทน 

นายสมชาย   วงศ์

สวา่งรัศมี 

- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายโครงการ 

--- 0.62 

หมายเหต ุ: บริษัทมีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอีก 2 บริษัท แตไ่มเ่คยมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทหรือบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

1) บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จํากดั ซึง่ดําเนินธุรกิจ ให้บริการอบรมวิชาการด้านวิศวกรรม มีลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษัท คือ เป็นกิจการของกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย นายพงศ์ธร ธาราไชย (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม), 

นายธีรธร ธาราไชย (น้องชายนายพงศ์ธร ธาราไชย) และนางสาวภรดี ดํารงพิทกัษ์กลุ (คูส่มรสนายธีรธร ธาราไชย) ถือหุ้นรวมกนั 100% 

2) บริษัท สวิฟต์เลท จํากดั ซึง่ดําเนินธุรกิจให้บริการให้คําปรึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษัท คือ เป็นกิจการของกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย นายอาทิตย์ 

หงษ์จินตกลุ (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) และนางกญัจณี  หงษ์จินตกลุ (คูส่มรสนายอาทิตย์ หงษ์จินตกลุ) ถือหุ้นรวมกนั 60%



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                                                                                                 
หน้าที ่10.0 - 3 

 

9.1 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 23กมุภาพนัธ์ 2556 ได้พิจารณาและสอบทาน

ร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้กบับคุคล หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

กันท่ีเกิดขึน้ในงวดบัญขีปี 2555 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกําหนดราคา หรือเง่ือนไขของรายการ

ดงักลา่วถือว่าเป็นรายการท่ีมีราคาและเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เพราะมีการเปรียบเทียบกบัราคาประเมินโดยบริษัทประเมิน

กลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบแล้วแตค่วามเหมาะสม จงึไมทํ่าให้บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

 

9.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่

กรณี ทัง้นีบ้ริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท 

 

9.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัตามแตเ่หน็สมควร โดยตัง้อยูบ่นเง่ือนไขทางการค้า

ตามปกติ สามารถอ้างอิงได้กบัเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทกระทํากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ บริษัทจะปฏิบติั

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์เอม็เอไอ (mai) รวมถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดและปฏิบติัเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอ่ย ตามมาตรฐานบญัชีท่ี

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดยเคร่งครัด 

 

9.4 มาตรการในอนาคตเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตหากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้มีการ

ประชมุคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ เพ่ือผา่นมติท่ีประชมุคณะกรรมการหรือผา่นมติท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี) เพ่ือดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาท่ี

เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการ

เปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีสําคญัของบริษัท 
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11. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1.1    งบการเงนิ 

 

(ก) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานผู้สอบบญัชีท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ระหวา่งปี 2553 – ปี 2555  
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2553 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

ผู้สอบบญัชี : สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 

 โดยนายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7764 

ความเหน็ผู้สอบ

บญัชี 

: แสดงความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสด โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2554  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ี

ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเหน็ผู้สอบ

บญัชี 

: แสดงความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานการเงิน 

  รวมและฐานการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและ 

  กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

งบตรวจสอบ : งวดบญัชีปี 2555  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ผู้สอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ี

ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเหน็ผู้สอบ

บญัชี 

: แสดงความเหน็อยา่งไมมี่เง่ือนไขวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานการเงิน 

  รวมและฐานการเงินเฉพาะกิจการ ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและ 

  กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ   โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
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11.1.2 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

งบการเงนิ 

(ก) ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน (งบการเงนิรวม) 
  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ สิน้สุด 31 ธ.ค. 53 สิน้สุด 31 ธ.ค. 54 สิน้สุด 31 ธ.ค. 55 

  
ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.59 8.60% 10.36 8.57% 66.00 31.66% 

เงินลงทนุชัว่คราว 
    

20.00 9.59% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 34.73 34.75% 53.32 44.09% 56.96 27.33% 

เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  1.79 1.79% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.02 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 45.13 45.16% 63.68 52.66% 142.96 68.58% 

เงินประกนัผลงาน 6.33 6.34% 9.84 8.13% 12.64 6.06% 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 0.78 0.78% 2.61 2.16% 2.75 1.32% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  1.03 1.03% 0.46 0.38% 0.46 0.22% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  13.34 13.35% 10.90 9.02% 10.16 4.87% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  0.40 0.40% 0.52 0.43% 0.59 0.28% 

เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั  27.42 27.43% 27.78 22.97% 29.27 14.04% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 5.50 5.50% 5.13 4.24% 9.62 4.62% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 54.80 54.84% 57.24 47.34% 65.49 31.42% 

รวมสินทรัพย์ 99.93 100.00% 120.92 100.00% 208.45 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2.88 2.88% 0.00 0.00% 0.77 0.37% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 11.01 11.01% 15.07 12.46% 20.19 9.68% 

สว่นของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบ

กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 
1.28 1.28% 0.74 0.62% 0.11 0.05% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 0.17 0.17% 3.67 3.04% 0.00 0.00% 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 2.91 2.91% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 18.24 18.25% 19.48 16.11% 21.07 10.11% 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 1.31 1.31% 0.56 0.46% 0.30 0.14% 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน 0.00 0.00% 19.65 16.25% 20.27 9.72% 

รวมหนีสิ้นไมห่มนุเวียน 1.31 1.31% 20.21 16.71% 20.57 9.87% 

รวมหนีสิ้น 19.54 19.56% 39.69 32.82% 41.63 19.97% 

ทนุจดทะเบียน 3.00 3.00% 3.00 2.48% 100.00 47.97% 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 3.00 3.00% 3.00 2.48% 100.00 47.97% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น         48.31 23.18% 

กําไรสะสม             

จดัสรรแลว้ 0.30 0.30% 0.30 0.25% 1.13 0.54% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 73.43 73.48% 77.93 64.45% 17.37 8.33% 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 76.73 76.79% 81.23 67.18% 166.82 80.03% 

สว่นท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 3.65 3.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80.39 80.44% 81.23 67.18% 166.82 80.03% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 99.93 100.00% 120.92 100.00% 208.45 100.00% 
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  ตรวจสอบแล้ว 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการบริการ 179.48 100.00% 256.16 100.00% 265.29 100.00% 

ต้นทนุจากการบริการ 128.88 71.81% 170.35 66.50% 181.23 68.31% 

กาํไรขัน้ต้น 50.60 28.19% 85.81 33.50% 84.06 31.69% 

รายได้อ่ืน 0.95 0.53% 0.54 0.21% 2.91 1.10% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 51.55 28.72% 86.35 33.71% 86.97 32.78% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 50.01 27.86% 52.52 20.50% 66.58 25.10% 

คา่ตอบแทนกรรมการ         0.89 0.34% 

สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า -0.01 -0.01% -0.01 -0.01% 0.14 0.05% 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบคุคล 1.53 0.85% 33.82 13.20% 19.64 7.40% 

ต้นทนุทางการเงิน 0.22 0.12% 0.24 0.09% 0.10 0.04% 

กาํไรก่อนภาษี 1.32 0.73% 33.58 13.11% 19.55 7.37% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 1.56 0.87% 11.52 4.50% 4.27 1.61% 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -0.24 -0.13% 22.05 8.61% 15.28 5.76% 

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -0.24 -0.13% 22.05 8.61% 15.28 5.76% 

การแบง่ปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม     

  

    

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -1.54 -0.86% 170.35 66.50% 15.28 5.76% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 1.30 0.72% 85.81 33.50% -0.00 0.00% 

            
  

กําไรตอ่หุ้น # สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) -51.17   681.17   0.04   

มลูคา่หุ้นสามญัท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 100.00   100.00   0.25   

จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 0.03   0.03   400.00   

ปรับปรุงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เพ่ือการเปรียบเทียบ/1 

      กําไรตอ่หุ้น # สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น) -0.13   1.70   0.04   

มลูคา่หุ้นสามญัท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25   0.25   0.25   

จํานวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 12.00   12.00   400.00   

หมายเหต ุ:  /1 – ปรับปรุงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ให้เป็นมลูคา่เดียวกนัเพ่ือการเปรียบเทียบกําไรตอ่หุ้น โดยปรับปรุงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ปี 2553-2554 จาก 

100 บาท/หุ้น เป็น 0.25 บาท/หุ้น 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

  

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 1.31 33.58 19.55 

รายการปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 5.76 4.71 6.95 

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 0.00 

คา่เผ่ือ(โอนกลบั)หนีส้งสยัจะสญู 2.91 -2.91 0.98 

(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สิน -0.44 0.35 -2.09 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีดิน 0.00 0.57 0.00 

คา่เสื่อมราคาทรัพย์สิน 2.98 3.05 2.32 

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  0.08 0.15 0.19 

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 0.00 3.26 5.59 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 0.22 0.23 0.10 

สว่นแบง่กําไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 0.01 0.01 -0.14 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 7.07 38.29 26.50 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  -0.91 -15.68 -4.62 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -0.02 0.02 0.00 

เงินประกนัผลงาน -0.48 -3.50 -2.81 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.66 0.37 -0.64 

สินทรัพย์จากการดําเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง -0.76 -18.80 -8.069 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 0.22 5.60 5.12 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 0.00 0.05 -4.97 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน -0.37 0.00 0.00 

หนีส้ินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) -0.15 5.65 0.15 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 6.17 25.14 18.58 

จ่ายดอกเบีย้ -0.22 -0.23 -0.10 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล -6.74 -8.02 -11.79 
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

  

ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมดาํเนินงาน -0.79 16.89 6.69 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 0.00 0.00 -30.00 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 0.00 0.00 10.00 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า(เพ่ิมขึน้)ลดลง 0.00 -0.05 0.00 

เงินฝากประจํามีภาระผกูพนั(เพ่ิมขึน้)ลดลง -0.08 -0.36 -1.49 

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 0.44 0.00 2.43 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -1.91 -1.00 -2.17 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  -0.27 -0.24 -0.26 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน -1.82 -1.65 -21.49 

เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมขึน้(ลดลง) 2.28 -2.88 0.77 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) -1.42 -1.28 -0.64 

จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 0.00 -1.59 0.00 

เงินสดรับคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 0.00 0.00 78.31 

จ่ายเงินปันผล 0.00 -4.50 -8.00 

จ่ายเงินปันผลสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ -2.50 -3.23 0.00 

เงนิได้สุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกจิกรรมจัดหาเงนิ -1.64 -13.48 70.44 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ -4.25 1.77 55.64 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัต้นงวด 12.84 8.59 10.36 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด 8.59 10.36 66.00 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)         

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 2.47 3.27 6.79 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า -0.05 0.90 0.33 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 5.06 5.96 5.35 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 71 60 67 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เท่า 14.91 14.74 11.22 

ระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั 24 24 32 

Cash cycle วนั 47 36 35 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio)         

อตัรากําไรขัน้ต้น % 28.19% 33.50% 31.69% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 0.85% 13.20% 7.40% 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร % -51.50% 49.96% 34.08% 

อตัรากําไรสทุธิ % -0.13% 8.61% 5.76% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % -0.28% 27.29% 12.32% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio)         

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % -0.24% 19.97% 9.28% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 5.38% 45.08% 29.00% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 1.79 2.32 1.63 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)         

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.24 0.49 0.25 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า 4.51 120.91 115.18 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า -0.22 2.41 0.60 

อตัราการจ่ายเงินปันผล/1 % 0.00% 367.02% 52.36% 

หมายเหต ุ: /1 - อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย / กําไรสทุธิ กรณีคํานวณอตัราการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจํานวน 75.00 ล้านบาท 

หารด้วยกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร (งบเฉพาะกิจการ) ณ 31 ธันวาคม 2554 ประมาณ 76.68 ล้านบาท จะได้อตัราการจ่ายเงินปันผล

เท่ากับ 97.81% ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิในอดีต ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 

2555 สําหรับการจ่ายเงินปันผลในคราวถดัไป จะพิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
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11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

ผลการดาํเนินงาน 

(ก) ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 บริษัทดําเนินธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษาสําหรับการให้คําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project 

Construction Management Service) สําหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ โดยลกัษณะการให้บริการจะเป็นการทําสญัญา

จ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ซึง่เป็นสญัญาระยะยาว และมี 2 ลกัษณะ คือ 

1) สญัญาท่ีระบุค่าบริการคงท่ี (สญัญาจ้างเหมา) บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสญัญาตามขัน้ความสําเร็จ

ของงาน (Percentage of completion method) เม่ือสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือเก่ียวกบัขัน้ความสําเร็จ

ของงาน ท่ีสอดคล้องกบัการคํานวณอตัราส่วนของต้นทนุบริการท่ีเกิดขึน้จริงของงานท่ีเสร็จเทียบกบัประมาณการ

ต้นทนุบริการทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัทจะเรียกเก็บคา่บริการเป็นรายเดือนตามจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในสญัญา 

2) สญัญาท่ีระบคุ่าบริการเป็นรายเดือน บริษัทจะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จสิน้และเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน

ตามจํานวนบคุลากรท่ีเข้าไปปฏิบติังานจริงโดยคํานวณจากอตัราคา่บริการวิชาชีพแตล่ะตําแหน่งท่ีระบไุว้ในสญัญา 

 ในปี 2553-2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 179.48 ล้านบาท 

ในปี 2553 เป็น 256.16 ล้านบาทในปี 2554 และเป็น 265.29 ล้านบาทในปี 2555 สําหรับกําไรสทุธิ (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของ

บริษัทใหญ่)  ในปี 2553 มีผลขาดทนุสทุธิ 1.54 ล้านบาท ในปี 2554 มีกําไรสทุธิ 20.44 ล้านบาท  และในปี 2555 มีกําไร

สทุธิ 15.28 ล้านบาท ทัง้นี ้ผลขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในปี 2553 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตทางการเมืองใน

ประเทศ ทําให้โครงการก่อสร้างบางสว่นของลกูค้ามีการชะลอโครงการออกไป กอปรกบัโครงการก่อสร้างใหม่ก็มีการชะลอ

การลงทนุออกไปเช่นกนั นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายบางรายการเพิ่มขึน้ ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่าย

บคุลากร ค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมสมัมนา ค่าใช้จ่ายการกุศล ค่าใช้จ่ายในการเตรียมนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และหนีส้งสยัจะสญู เป็นต้น ปี 2554 มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 20.44 ล้านบาท เน่ืองจากมีโครงการท่ีให้บริการ

เพิ่มขึน้ อีกทัง้โครงการท่ีชะลอการก่อสร้างในปี 2553 กลบัมาเร่ิมโครงการได้ตามปกติจึงทําให้บริษัทสามารถสง่บคุคลากร

เข้าไปปฏิบติังานในโครงการก่อสร้างได้  

 สําหรับงวดปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเท่ากบั 265.29 ล้านบาท มีกําไรสทุธิและ

กําไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 15.28 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 5.76% ของรายได้

รวมจากการให้บริการ ซึ่งลดลงจากปี 2554 สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้ และต้นทุนเก่ียวกับ

บคุลากรปรับเพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีมีบางโครงการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยยงัไมส่ามารถสง่บคุลากรเข้าปฏิบติังานไม่เต็มตาม

จํานวนท่ีระบใุนสญัญาเน่ืองจากความลา่ช้าของฝ่ายโครงการเอง 

 

(ข) การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

รายได้ 

 รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย มาจากรายได้จากการให้บริการคําปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ

ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีนโยบายทางบญัชีในการรับรู้รายได้ตามลกัษณะของสญัญาจ้างบริหารโครงการ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 

คือ 1) สญัญาท่ีระบุค่าบริการคงท่ี (สัญญาจ้างเหมา) โดยบริษัทจะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาตามขัน้

ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion method) ซึง่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ 2) สญัญาท่ี

ระบคุา่บริการเป็นรายเดือน โดยบริษัทจะรับรู้รายได้เม่ือให้บริการเสร็จสิน้และเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามจํานวน

บคุลากรท่ีเข้าไปปฎิบติังานจริง 
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 ในงวดบญัชีปี 2553-2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากบั 180.43 ล้านบาท 256.70 ล้านบาทและ 

268.20 ตามลําดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 
 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการบริการ 179.48 99.47% 256.16 99.79% 265.29 98.91% 

รายได้อ่ืน 0.95 0.53% 0.54 0.21% 2.91 1.09% 

รายได้รวม 180.43 100.00% 256.70 100.00% 268.20 100.00% 

 
 รายได้จากการบริการ 

 งวดบญัชีปี 2553-2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการบริการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเท่ากบั 179.48 ล้าน

บาท  256.16 ล้านบาท และ 265.29 ตามลําดบั ปี 2553 มีโครงการท่ีชะลอการก่อสร้างออกไประยะหนึ่งจากผลกระทบ

ของปัญหาทางการเมือง จึงทําให้ไม่สามารถส่งบุคคลากรเข้าไปปฏิบติัหน้าท่ีในโครงการท่ีได้รับผลกระทบ แต่อย่างไรก็

ตามบุคลากรท่ีไม่สามารถเข้าไปปฏิบติัหน้าท่ีได้จะถกูส่งไปปฏิบติังานในโครงการอ่ืน หรือเข้ามายงัสํานกังานเพ่ืออบรม

ทกัษะทางวิชาชีพวิศวกรจึงทําให้บริษัทยงัคงมีภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลลากร สําหรับปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมี

จํานวนโครงการท่ีให้บริการเพิ่มขึน้เป็น 51 โครงการ มีอตัราเติบโตของรายได้จากการบริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.7 จากปี

ก่อนหน้า อนัเป็นผลมาจากบริษัทสามารถเข้ารับงานโครงการใหม่เพิ่มขึน้ได้จํานวนมาก อีกทัง้มีบางโครงการท่ีกลบัมา

ก่อสร้างตอ่หลงัจากชะลอการก่อสร้างสร้างในปี 2553  

 สําหรับปี 2555 นัน้ บริษัทมีรายได้จาการให้บริการ 265.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

3.56  ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากโครงการต่อเน่ืองจํานวน 38 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 204.51 ล้านบาท และรายได้จาก

โครงการใหม่จํานวน   37 โครงการ มูลค่า 60.78 ล้านบาท ทัง้นีร้ายได้ท่ีเกิดขึน้ในปี 2555 นัน้ส่วนใหญ่เป็นโครงการ

ก่อสร้างระยะสัน้ เช่น โครงการก่อสร้างสาขาของเทสโก้โลตสั จึงทําให้บริษัทมีจํานวนโครงการท่ีรับรู้รายได้จํานวน 75 

โครงการซึ่งเพิ่มขึน้จาก 51 โครงการในปีก่อนหน้า โดยบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปรายได้จากการบริการแยกเป็น

รายได้จากโครงการตอ่เน่ืองและรายได้จากโครงการใหม่ท่ีเกิดขึน้ในงวด และจํานวนโครงการท่ีให้บริการและรับรู้รายได้ใน

แตล่ะปีตัง้แตปี่ 2553 –2555 ได้ดงันี ้

 

 ปี 2553 
จาํนวน

โครงการ 
ปี 2554 

จาํนวน

โครงการ 
ปี 2555 

จาํนวน

โครงการ 

1. รายได้จากโครงการตอ่เน่ือง 127.92 21 205.10 28 204.51 38 

2. รายได้จากโครงการใหม ่ 51.56 20 51.06 23 60.78 37 

รวมรายได้จากการบริการ 179.48 41 256.16 51 265.29 75 
 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่างานส่วนท่ีเหลือตามสญัญา (Backlog) เท่ากับ 

334.54 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 34 โครงการ ประกอบด้วยมลูค่างานท่ีจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2556 มลูค่า149.64 ล้านบาท 

และมลูค่างานอีกทีเหลือ 174.90 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2557-2560 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้ระยะเวลา

การควบคมุงานมากกว่า 3 – 5 ปี อาทิ โครงการพฒันาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการเซ็นทรัลแอมบาสซี โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน โครงการมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (ซึง่เล่ือนแผนการก่อสร้างเน่ืองจากปัญหานํา้ท่วมเม่ือปี 2554) 

เป็นต้น  
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รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืนๆ โดยในงวดบญัชีปี 2553-2555 

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้อ่ืนเท่ากบั 0.95 ล้านบาท 0.54 ล้านบาท และ 2.91 ล้านบาทตามลําดบั การเพิ่มขึน้ของ

รายได้อ่ืนในปี 2555 สาเหตหุลกัมาจากกําไรจากการขายรถยนต์ประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ซึง่บริษัทกําหนดราคาขาย

โดยอ้างอิงตามราคาตลาดของผู้ รับซือ้รถมือสองจํานวน 3 แห่ง ส่วนใหญ่รถยนต์ดังกล่าวตัดค่าเส่ือมราคาทางบัญชี

หมดแล้ว โดยมีกําไรจากการขายจํานวน 2.09 ล้านบาท 

 

ต้นทุนจากการบริการและกาํไรขัน้ต้น 

 ต้นทนุจากการบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วยรายการหลกัคือ เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบับคุลากรซึง่เป็นผู้ อํานวยการโครงการ ผู้จดัการโครงการ วิศวกรและช่างเทคนิค บริษัทจะบนัทกึต้นทนุตามจํานวน

พนกังานท่ีเข้าทํางานจริงแต่ละโครงการ ซึง่เป็นไปตามสญัญาว่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ สว่นต้นทนุจากการบริการท่ีเหลือ 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของโครงการ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทาง เป็นต้น สําหรับบางโครงการอาจมีต้นทุนค่าท่ี

ปรึกษาเพิ่มขึน้เป็นกรณีพิเศษ อาทิ งานโครงการพฒันาโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ซึ่งบริษัทจําเป็นต้องจ้างท่ีปรึกษาพิเศษ

จากภายนอกสําหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบ

คมนาคมและสนบัสนนุ ผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

 ในงวดบญัชีปี 2553-2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทนุจากการบริการเท่ากบั 128.88 ล้านบาท 170.35 ล้าน 

และ 181.23 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71.81 ร้อยละ 66.50 และ ร้อยละ 68.31 ของรายได้จากการ

บริการ ตามลําดบั ทัง้นีต้้นทนุท่ีเพิ่มขึน้มีสาเหตจุากการเพิ่มขึน้ของการเติบโตของปริมาณงานท่ีบริษัทให้บริการแตล่ะปี  

 ในงวดบญัชีปี 2553-2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้นเท่ากบั 50.60 ล้านบาท 85.81 ล้านบาท และ

84.06 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 28.19  ร้อยละ 33.50 และร้อยละ 31.69 ของรายได้รวม

จากการให้บริการ ตามลําดบั สําหรับปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยจาก

เน่ืองจากบริษัทได้มีการรับบุคลากรเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการเติบโตการขยายธุรกิจในอนาคต   จึงเป็นผลให้มีต้นทุนท่ี

เก่ียวข้องกับพนักงานเพิ่มขึน้ ได้แก่ เงินเดือน และสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่าประกันสงัคม กองทุนสํารองเลีย้งชีพ มีผลให้

ต้นทนุของบริษัทเพิ่มขึน้เทา่กบั 181.23 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จํานวน 10.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.39 เม่ือเทียบกบั

ปี 2554  นอกจากต้นทนุด้านบุคลากรท่ีเพิ่มขึน้แล้ว รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 9.13 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 3.56  ซึง่เป็นเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีน้อยกว่าต้นทนุ สืบเน่ืองมาจากมีบางโครงการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถสง่

บคุลากรเข้าไปปฏิบติัหน้าท่ีได้ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในสญัญา 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รายการหลกัคือ เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั

บคุลากรฝ่ายสํานกังาน คา่ใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพาหนะและการเดินทาง เป็นต้น 

 ในงวดบญัชีปี 2553 - 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเทา่กบั  50.01 ล้านบาท 52.52 ล้าน

บาทและ 66.58 ล้านบาท ตามลําดบั ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2554 ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายบคุลากรเพิ่มขึน้ 

5.00 ล้านบาท และค่าพฒันาบคุลากรเพิ่มขึน้ 0.85 ล้านบาท เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรสําหรับรองรับ

เป้าหมายการเติบโตในอนาคต ทัง้นีบ้คุลากรท่ีรับเข้ามาใหม่จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ท่ี

จะเป็นวิศวกรหรือช่างเทคนิคท่ีสามารถบรรจเุข้างานและเรียกเก็บค่าวิชาชีพได้ ค่าสอบบญัชีท่ีปรับเพิ่มขึน้ 0.35 ล้านบาท 
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เน่ืองจากบริษัทต้องทํางบการเงินรวมและเปล่ียนรูปแบบการรายงานสําหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ ผลขาดทนุ

จากการด้อยคา่ท่ีดิน 0.57 ล้านบาท และการตัง้ผลประโยชน์พนกังานสําหรับปี 2554 จํานวน 3.17 ล้านบาท 

 สําหรับปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 66.58 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 
14.06 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.77 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 1 ล้านบาท เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าบริการตรวจสอบภายใน รวมไปถึงค่า

ประชาสมัพนัธ์และการจัดงานครบรอบ 25 ปีของบริษัทประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว 

(One time occurred transaction) รวมไปถึงค่าเช่ารถสวสัดิการแก่ผู้บริหารซึง่ตัง้แต่ต้นปี 2555 บริษัทเปล่ียนวิธีการซือ้

รถให้แก่ผู้บริหารเป็นวิธีการเช่ารถให้แก่ผู้บริหารแทนประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี ค่าฝึกอบรมสมัมนาพนักงานเพิ่มขึน้

ประมาณ 1 ล้านบาท หนีส้งสยัจะสญูในลกูหนีก้ารค้าประมาณ 1 ล้านบาท เงินเดือนและค่าสวสัดิการพนกังานประมาณ 

2 ล้านบาทนอกจากนีบ้ริษัทยงัมี คา่ตอบแทนกรรมการ 0.89 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 0.10 ล้านบาท 

 

กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

 ในงวดบญัชีปี 2553 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิ (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 1.54 ล้าน

บาท สาเหตหุลกัท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทนุ คือ รายได้จากการบริการของปี 2553 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากมี

โครงการท่ีชะลอการก่อสร้างออกไประยะหนึ่งจากผลกระทบของปัญหาทางการเมืองในช่วงต้นปี 2553 ในขณะท่ีบริษัทมี

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรท่ีบริษัทมีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาเพิ่มจํานวนมาก เพ่ือเตรียมรองรับการเติบโตของรายได้

ตามแผนธุรกิจในปี 2554 เป็นต้นไป และมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ งวดบญัชีปี 2554 มีกําไรสทุธิและกําไรเบ็ดเสร็จ

รวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เทา่กบั 20.44 ล้านบาท ในปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 

-0.86  และ 7.98 ของรายได้จากการบริการ ตามลําดบั 

 สําหรับงวดปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิและกําไรเบ็ดเสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 

เท่ากบั 15.28  ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 5.76 ลดลงจากปีก่อนหน้า 5.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.77 มี

สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้ และต้นทนุเก่ียวกบับคุลากรปรับเพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีมีบาง

โครงการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยสง่บคุคลากรเข้าปฏิบติังานไม่เต็มจํานวนตามสญัญา จึงเป็นเหตทํุาให้กําไรสทุธิและกําไร

เบด็เสร็จรวม (เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2554 

 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีอตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2553 - 2554 เทา่กบัร้อยละ -0.28 และ ร้อยละ

27.29 ตามลําดบั โดยบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 76.73 ล้านบาท และ 81.23 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในอดีตจนถึงปี 2554 จํานวน 75.00 ล้าน

บาท ตามมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2555 คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 

367.02 ของกําไรสทุธิปี 2554 หรือคิดเป็นร้อย 97.81 ของกําไรสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2554 

 สําหรับงวดปี 2555 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นร้อย

ละ 12.32 โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากบั 166.82 ล้านบาท สาเหตขุองการลดลงของ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเม่ือเทียบกบัปี 2554 เน่ืองจากกําไรสทุธิท่ีลดลง ประกอบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้

จากการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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ฐานทางการเงนิ - สนิทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2553 – 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 99.93 ล้านบาท 120.92 ล้าน

บาท และ 208.45 ล้านบาท ตามลําดบั สินทรัพย์รวมในปี 2554 เพิ่มขึน้สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า

และลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ และสนิทรัพย์รวมในปี 2555 เพิ่มขึน้เน่ืองจากการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดของ

สนิทรัพย์รายการสําคญัดงันี ้

 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เท่ากบั 8.59 ล้านบาท และ 10.36 ล้านบาท ตามลําดบั เงินสดส่วนใหญ่จะเป็นรายการเงินสดย่อยและเงิน

สํารองจ่ายในแต่ละโครงการจํานวน 5,000 - 15,000 บาทต่อโครงการ สว่นท่ีเหลือจะเป็นเงินฝากธนาคาร ทัง้

ในรูปบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ บญัชีกระแสรายวนั และบญัชีเงินฝากประจํา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 66.00 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าจํานวน 55.64 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเงินลงทนุชั่วคราวในหน่วย

ลงทนุจํานวน 20.00 ล้านบาท ซึง่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มขึน้มาจากเงินท่ีได้จากการระดมทนุ

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 

 ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ่ื้นและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ 

เท่ากับ 34.73 ล้านบาท และ 53.32 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2554 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

เพิ่มขึน้ 18.59 ล้านบาท สืบเน่ืองจากจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการบริการซึ่งมีอตัราเติบโตของรายได้ถึง

ร้อยละ 42.7 จากปี 2553 ทัง้นีล้กูหนีก้ารค้าของบริษัทเกิดจากบริษัทมีการให้เทอมเครดิตแก่ลกูค้า 30 วนันบั

จากวันส่งใบแจ้งหนี ้แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีกระบวนการเก็บเงินจากเจ้าของโครงการมีขัน้ตอนการ

ดําเนินการท่ีมีกําหนดเวลาแน่นอนในแตเ่ดือน เช่น กําหนดวนัวางบิล กําหนดวนัรับเช็ค เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ

เรียกเก็บเงินได้ตามกําหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ เท่ากบั 56.95 ล้าน

บาท ซึ่งมีลูกหนีก้ารค้าท่ีอายุเกิน 365 วัน เพ่ิมขึน้เป็น 1.09 ล้านบาท บริษัทได้ตัง้สํารองหนีด้ังกล่าวเต็ม

จํานวนแล้ว จึงทําให้มีค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมขึน้เท่ากับ  0.97 ล้านบาท ทัง้นีส้ามารถสรุปยอดลูกหนี ้

การค้าตามอายหุนีท่ี้ค้างชําระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ได้ดงันี ้

 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ช่วงเวลา 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 35.55 33.48 

อายรุะหว่าง 1 - 90 วนั 12.48 21.38 

อายรุะหว่าง 91 - 180 วนั 0.48 0 

อายรุะหว่าง 181 - 365 วนั 0.92 0 

เกินกวา่ 365 วนั 0.19 1.09 

รวม 49.63 55.96 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.20) (1.18) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 49.43 54.79 
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 เงนิประกันผลงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประกนัผลงานเท่ากบั 6.33 ล้าน

บาท และ 9.84 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาจ้างบริหารโครงการกําหนดให้ต้องมีการ

กนัเงินประกนัผลงานไว้ส่วนหนึ่ง แต่จะมีเฉพาะบางโครงการท่ีมีการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือมลูค่างานสงูและ

งานราชการ เช่น โครงการของกลุ่มเซ็นทรัล โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีนํา้เงินของ ร.ฟ.ม เป็นต้น เจ้าของ

โครงการจะหกัจากรายได้ท่ีบริษัทเรียกเก็บตามใบแจ้งหนี ้โดยรวมต่อโครงการเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ของ

มลูคา่งานตามสญัญา ระยะเวลารับประกนัผลงานเฉล่ีย 1 ปีนบัจากสง่มอบงาน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประกนัผลงานเท่ากบั 12.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากปีก่อนเน่ืองจากในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากให้บริการกบักลุ่มเซ็นทรัลเพิ่มขึน้ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล

แอมบาสซ่ี โครางการเซ็นทรัลสรุาษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลเชียงใหม่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เป็นต้น ซึง่เป็น

กลุม่ลกูค้าท่ีจะต้องหกัเงินประกนัผลงานจากยอดรายได้ท่ีบริษัทเรียกเก็บ  

 
 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ 

เท่ากบั 13.34 ล้านบาท และ 10.90 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งประกอบด้วย ท่ีดินท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท

อาคารสํานกังานใหญ่และส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่งสํานกังาน ครุภณัฑ์ และยานพาหนะ 

เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ เท่ากบั 10.16 ล้าน

บาท มลูค่าสทุธิของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงเน่ืองจากในช่วงปี 2555 บริษัทมีการขายรถยนต์ประจํา

ตําแหน่งของผู้บริหาร และมีการตดัคา่เส่ือมราคาสนิทรัพย์อ่ืนๆ ตามนโยบายทางบญัชี 

 
 เงนิฝากประจาํที่มีภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินประจําท่ีมีภาระคํา้ประกนัเท่ากบั 

27.42 ล้านบาท และ 27.78 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งยอดเงินฝากประจําท่ีมีภาระคํา้ประกนัเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก

บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการสนบัสนนุวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ อาทิ วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี 

วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัสญัญางานซึง่จําเป็นต้องใช้มากขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของมลูคา่งานและสญัญางาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากประจําท่ีมีภาระคํา้ประกันเท่ากับ 29.27 

ล้านบาท เพิ่มจํานวน 1.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  5.35 เม่ือเทียบกบัปี 2554 

 

 แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 19.54 ล้านบาท 39.69 

ล้านบาท และ  41.63 ล้านบาทตามลําดบั หนีส้ินรวมในปี 2554 เพิ่มขึน้สาเหตหุลกัเกิดจากการบนัทกึหนีส้ินผลประโยชน์

พนกังานในปี 2554 ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19  ซึง่บงัคบัใช้ตัง้แต่งวดบญัชีปี 2554 เป็นต้นไป 

รวมทัง้มีการเพิ่มขึน้ของยอดเจ้าหนีก้ารค้า และภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย หนีส้ินรวมในปี 2555 เพิ่มขึน้สาเหตหุลกัจาก

เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ตามยอดรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียดของหนีส้นิรายการสําคญัดงันี ้
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 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

      ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ารค้า เท่ากบั 11.01 ล้านบาท 

12.11  ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าเ น่ืองจากบางโครงการเจ้าของมีความประสงค์จะจ้าง 

บริหารโครงการแบบเหมารวมส่วนงานอ่ืนท่ีบริษัทไม่มีบุคลากรตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรท่ีเจ้าของ

โครงการกําหนด จึงจําเป็นต้องจัดจ้างบุคลากรหรือทีมงานผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกองค์กร อาทิ โครงการพัฒนา

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริษัทมีการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ เ ช่ียวชาญระบบคมนาคมบริการและสนับสนุน (Logistic) และผู้ เ ช่ียวชาญด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น มาร่วมงานกบับริษัทในการบริหารโครงการดงักล่าว สําหรับเจ้าหนีอ่ื้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

ค้างจ่ายตา่งๆ และรายได้รับลว่งหน้า เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เท่ากบั 20.19 ประกอบด้วย

เจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 2.37 ล้านบาทและเจ้าหนีก้ารค้าอ่ืน 17.81 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงิน

รับลว่งหน้า และเจ้าหนีอ่ื้น 

 
 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงาน 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์

พนกังาน ซึ่งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัได้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน โดยผู้บริหารได้บนัทึกหนีส้ินและ

ผลประโยชน์พนักงานท่ีเกิดขึน้ก่อนปี 2554 โดยได้ปรับกับกําไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบบัญชีปี 2554 ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการหนีส้ิน

ผลประโยชน์พนกังาน เทา่กบั 19.65 ล้านบาท และ 20.27 ล้านบาท ตามลําดบั 

 

                ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2553 – 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 80.39 ล้านบาท และ 81.23 ล้าน

บาท ตามลําดบั ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 เพิ่มขึน้เน่ืองจากผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานในปี 2554 แต่มีการบนัทึก

หนีส้ินผลประโยชน์พนักงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19  ซึ่งบงัคบัใช้ตัง้แต่งวดบญัชีปี 2554 

เป็นต้นไป โดยบริษัทบนัทึกด้วยการปรับยอดกบักําไรสะสม ณ วนัต้นงวดปี 2554 รวมทัง้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 

จึงทําให้กําไรสะสมเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั  166.82 ล้านบาท 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเท่ากบั 100.00 ล้านบาท มีกําไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 78.23 ล้านบาท และ 18.50 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้กําไรสะสมท่ีลดลงเป็นผลมาจากการ

จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมไปจํานวน 75.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือ

วนัท่ี 11 เมษายน 2555  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 166.82 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี

ก่อนหน้า 85.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 105.37  เป็นผลมากจากการท่ีบริษัทได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในราคาหุ้นละ 

0.70 บาท จํานวน 120,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และเม่ือหกัค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นจึง

ทําให้บริษัทมีสว่นเกินมลูคา่หุ้น 48.31 ล้านบาท  
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              โครงสร้างเงนิทุน 

 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิน้ปี 2553 – 2555 เทา่กบั 0.24

เทา่ 0.49 เทา่ และ 0.25 เทา่ ตามลําดบั (คํานวณจากยอดหนีส้ินรวม หารด้วยยอดสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะของบริษัทใหญ่ 

ณ วนัสิน้งวดเดียวกนั) อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในปี 2554 สาเหตจุากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิ

รวมเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ่ื้น และคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย กอปรกบัในงวดบญัชีปี 2554 มีการบนัทกึหนีส้นิ

ผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงิน

ท่ีเร่ิมในวนัหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และปรับยอดรายการดงักลา่วกบักําไรสะสม ณ วนัต้นงวดบญัชีปี 2554 สง่ผล

ให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั 

 สําหรับสาเหตหุลกัท่ีทําให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2555 ลดลง เน่ืองจากการท่ีบริษัทได้ออก

เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน จงึทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้ร้อยละ 105.37 ในขณะท่ีหนีส้นิของบริษัทเพิ่มขึน้

เพียงร้อยละ 4.89 

 

 

สภาพคล่อง 

 

 
หน่วย 

31 ธันวาคม 

 2553 2554 2555 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ล้านบาท 8.59 10.36 66.00 

สนิทรัพย์หมนุเวียน ล้านบาท 45.13 63.68 142.96 

หนีส้นิหมนุเวียน ล้านบาท 18.24 19.48 21.07 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

(สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน) 
เทา่ 2.47 3.27 6.79 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ล้านบาท (0.79) 16.89 6.69 

 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ปี 2555 เท่ากบั 6.79 เท่า ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากสดัสว่นการเพิ่มขึน้

ของสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนีส้ินหมุนเวียน โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 124.50 จากการเพิ่มขึน้ของ

รายการเงินสดท่ีได้จากการออกหุ้นเสนอขายให้แก่ประชาชน ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 8.15 จากการ

เพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึง่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถรักษาระดบัอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ใน

เกณฑ์ดี 

 สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงานเทา่กบั 6.69 ล้านบาท  

 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 

 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนท่ีมีนัยสําคัญในปี 2555 มีเพียงการลงทุนซือ้เคร่ืองใช้

สํานกังาน และการลงทนุปรับปรุงอาคารสํานกังานเพียงเลก็น้อย 
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11.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2553 – 2555

และประมาณการปี 2556 ให้แก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ดงันี ้

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ค่าสอบบัญชีประจาํปี      

1.1. PPS และงบการเงินรวม 150,000 320,000 320,000 365,000 

1.2. PPSD 100,000 210,000 210,000 80,000 

1.3. กิจการร่วมค้า PPQ 12,000 18,000 18,000 50,000 

1.4. PIC - - - 65,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล      

2.1. PPSและงบการเงินรวม 0 180,000 180,000 210,000 

2.2. PPSD 0 120,000 120,000 90,000 

2.3. กิจการร่วมค้า PPQ 0 0 0 45,000 

2.4. PIC - - - 45,000 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน PPS/1 0 0 100,000 0 

รวมเฉพาะบริษัท PPS 150,000 500,000 600,000 575,000 

 รวมทัง้สิน้ 262,000 848,000 948,000 950,000 

หมายเหต ุ: /1-คา่ใช้จ่ายอ่ืน คือ คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัเตรียมกระดาษทําการและการสมัภาษณ์ผู้สอบบญัชี

ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยคิดเป็นอตัราเหมาจ่ายจํานวน 100,000 บาท ซึง่ได้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ครัง้ที ่1/2555 เม่ือวนัที ่11 เมษายน 2555 ได้อนมุติัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วแล้ว 

 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 

- ไมมี่ - 
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    ข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

- ไมมี่ - 
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12. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

และบริษัทยอ่ยแล้ว 

2) บริษัทได้จดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักลา่ว 

3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2556 ต่อผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบ

การควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของ นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกุล กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักล่าว

ข้างต้น” 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

   

1. นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

_________________ 

2. นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม _________________ 

    (ประทบัตราบริษัท) 
 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

   

นายสมัพนัธ์ หงษ์จินตกลุ กรรมการ / 

รองประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ 

_________________ 
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13. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่งในบริษัท 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่งล่าสุด 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายประสงค์  ธาราไชย  

• ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหาร 

67 – ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตติมาศกัดิ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

– ปริญญาโทMaster of  Engineering 

Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program 

(DAP)รุ่นท่ี91/2011 

9.57 บดิาของ 

นายพงศ์ธร   

ธาราไชยและ 

นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจบุนั 

 

2555 -ปัจจบุนั 

 

2552 - ปัจจบุนั 

 

2533 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 
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ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการสภาวิศวกร 

สภาวิศวกร 

ประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- หน่วยงานกํากบัดแูลผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม 

-ออกแบบ ให้คําปรึกษาและ

บริหารงานก่อสร้าง 

2. นายสมัพนัธ์  หงษ์จนิตกลุ 

• กรรมการ 

• รองประธานกรรมการบริหาร 

• กรรมการผู้จดัการ 

67 – ปริญญาโทMaster of Civil Engineering 

University of  Louisville, USA 

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program 

(DAP)รุ่นท่ี91/2011 

14.17 บดิานายอาทติย์   

หงษ์จินตกลุ 

2530 - ปัจจบุนั 

 

2555– ปัจจบุนั 

 

2530 - ปัจจบุนั 

 

2533 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและ

บริหารงานก่อสร้าง 

3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและ

ธุรการ 

37 – ปริญญาเอกDoctor of Engineering,  

Kyoto University, Japan 

– ปริญญาโทMaster of Science 

Engineering, University of Illinois at 

Urbana -Champaign, USA  

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา(เกียรติ

นิยม)จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

– ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ (เกียรตนิิยม)

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี91/2011 

– TLCA Executive Development 

Program รุ่นท่ี 5 (EDP5) 

7.00 บตุรของนายประสงค์ 

ธาราไชย 

2555 -ปัจจบุนั 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

2553 - ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

 

2546 -2554 

 

2538 – 2554 

 

กรรมการ  

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท พงศ์ธีรธร จํากดั 

ผู้จดัการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

- ฝึกอบรม 

 

- บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษา 

 

 

 

 



บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                                                                                                                          หน้าที ่13.0 - 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่งในบริษัท 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่งล่าสุด 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

4. นายอาทิตย์  หงษ์จนิตกลุ 

• กรรมการ 

 

32 – ปริญญาโทMSE, CIS and MCIT dual 

Degree, University of Pennsylvania, USA   

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโลหการ 

– จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program (DAP) 

94/2012 

3.00 บตุรของนายสมัพนัธ์  

หงษ์จินตกลุ  

 

2555 –ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2550 – 2554 

กรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท สวิฟต์เลท จํากดั 

Senior Consultant  

Thought Works Inc., USA 

-ควบคมุและบริหารการก่อสร้าง 

 

-ท่ีปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

 

-ท่ีปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

 

5. พล.ต.ท.นพ. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

67 – ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

– การบริหารจดัการ 

สถาบนัพฒันาข้าราชการตํารวจ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี94/2012 

- ไมมี่ 2555 –ปัจจบุนั 

 

2551- ปัจจบุนั

  

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบคุลากร/ธุรการ วิจยัและวิชาการ 
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากดั (มหาชน) 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

-โรงพยาบาล 

6. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ 

(ช่ือเดิม: นางสาววิภาวี ทองไท) 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 

59 – ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

–  ปริญญาตรีสาขาวิชาการจดัการ

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

– Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี91/2011 

- ไมมี่ 2555 -ปัจจบุนั 

 

2541-2553 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

Partner 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- สํานกังานตรวจสอบบญัชี 

7. นายคเชนทร์  เบญจกลุ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

 

35 – ปริญญาโท ศลิปศาสตร์ 

สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี56/2006 

- ไมมี่ 2555 -ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัท เพลนิพฒัน์ จํากดั 

กรรมการอิสระ 

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ธุรกิจสื่อและสิง่พิมพ์ 

 

- สถานศกึษา 

 

- ธุรกิจสื่อและสิง่พิมพ์ 

 



บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                                                                                                                          หน้าที ่13.0 - 3 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่งในบริษัท 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่งล่าสุด 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

8. นายสมชาย วงศ์สวา่งรัศมี 

• กรรมการบริหาร 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายโครงการ 

57 – ปริญญาตรี  สาขาวิศกรรมไฟฟ้า  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

1.40 ไมมี่ 2555 -ปัจจบุนั 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

2533 – ปัจจบุนั 

 

2531 - 2555 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจํากดั 

ผู้ อํานวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและบริหารงาน

ก่อสร้าง 

9. นายธชั ธงภกัดิ ์

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู้จดัการ 

49 – ปริญญาโท Engineer Administration 

George Washington University, USA 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program (DAP) 100/2013 

1.40 ไมมี่ 2555 -ปัจจบุนั 

 

2531 -ปัจจบุนั 

 

2531 -2555 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

10. นายวนัชยั เรืองทรัพย์เอนก 

• กรรมการบริหาร 

• ผู้ อํานวยการโครงการ 

47 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

University of Northern Philippines, The 

Philippines   

- ไมมี่ 2555 -ปัจจบุนั 

 

2535- ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

11. นายธีรธร  ธาราไชย 

• กรรมการบริหาร 

36 – ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering Department 

of Civil and Environmental Engineering University 

of Michigan, USA 

– ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering 

Department of Civil and 

EnvironmentalEngineering, University of 

Michigan, USA 

– ปริญญาโท  Master of Business 

Administration Sasin Graduate Institute of Business 

Administration Chulalongkorn University 

– ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Certification Program (DCP)รุ่นท่ี 

101/2008 

– Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

68/2008 

7.00 บตุรของนายประสงค์  

ธาราไชย 

2555-ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2551-  ปัจจบุนั   

 

2547 –ปัจจบุนั 

 

2538  - ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จํากดั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท บวิเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการ 

บริษัท พร็อพเพอร์ตีเ้พอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 

วิศวกรโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ฝึกอบรม 

 

- ธุรกิจค้าวสัดกุ่อสร้าง 

 

- พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

 



บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                                                                                                                          หน้าที ่13.0 - 4 

– TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 4 

(EDP4) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่งในบริษัท 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่งล่าสุด 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

12. นายนพรัตน์  นรินทร์ 

• กรรมการบริหาร 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

45 – ปริญญาโทสาขาวศิวกรรมโครงสร้าง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา  

(เกียรตนิิยม)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบรีุ 

- ไมมี่ 2555 - ปัจจบุนั 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

2533- 2555 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

13. นางวรภรณ์   ชาวนา 

(ช่ือเดิม: นางสาววรภรณ์ พกุภิญโญ) 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

44 – ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

– หลกัสตูรประกาศนียบตัร 

ทางการสอบบญัชี คณะพาณิชย์และ 

การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไมมี่ 2554 -ปัจจบุนั 

 

2535-2554 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

Partner 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่เนล

จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- สํานกังานตรวจสอบบญัชี 

 



บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                                                                                                                          หน้าที ่14.0 - 1 

 

14. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย (PPSD) 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่งในบริษัท 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่งล่าสุด 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายประสงค์  ธาราไชย  

• ประธานกรรมการ 

 

67 – ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตติมาศกัดิ์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

– ปริญญาโทMaster of  Engineering 

Asian Institute of Technology 

– ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program 

(DAP)รุ่นท่ี91/2011 

 บดิาของ 

นายพงศ์ธร   

ธาราไชยและ 

นายธีรธร ธาราไชย 

2530 - ปัจจบุนั 

 

2555 -ปัจจบุนั 

 

2552 - ปัจจบุนั 

 

2533 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการสภาวิศวกร 

สภาวิศวกร 

ประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

-ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- หน่วยงานกํากบัดแูลผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม 

-ออกแบบ ให้คําปรึกษาและ

บริหารงานก่อสร้าง 

2. นายสมัพนัธ์  หงษ์จนิตกลุ 

• รองประธานกรรมการ 

 

67 – ปริญญาโทMaster of Civil Engineering 

University of  Louisville, USA 

– ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมโยธา 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

– Director Accreditation Program 

(DAP)รุ่นท่ี91/2011 

 บดิานายอาทติย์   

หงษ์จินตกลุ 

2530 - ปัจจบุนั 

 

2555– ปัจจบุนั 

 

2530 - ปัจจบุนั 

 

2533 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและ

บริหารงานก่อสร้าง 

3. นายวนัชยั  วชิรวฒันะธํารง 63 – ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 ไมมี่ 2533 - ปัจจบุนั 

 

ผู้ อํานวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท  พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่งในบริษัท 
อายุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่งล่าสุด 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ประเภทธุรกจิ 

4. นายสมชาย วงศ์สวา่งรัศมี 

• กรรมการ 

• กรรมการผู้จดัการ 

 

57 – ปริญญาตรี  สาขาวศิกรรมไฟฟ้า  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 ไมมี่ 2555 -ปัจจบุนั 

 

2555 - ปัจจบุนั 

 

2533 – ปัจจบุนั 

 

2531 –2555 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจํากดั 

ผู้ อํานวยการโครงการ 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจํากดั 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 

 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและบริหารงาน

ก่อสร้าง 

5. นายธานินทร์  ศรีเบญจรัตน์ 

•   กรรมการ 

52 - ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    สาขาสถาปัตยกรรมหลกั 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    

สาขาเทคโนโลยีอาคาร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ไมมี่ 2533 – ปัจจบุนั 
 

2533 – ปัจจบุนั 
 

ผู้ อํานวยการโครงการ 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจํากดั 

 

- ให้คําปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง 
 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและบริหารงาน

ก่อสร้าง 

6.  ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ 

• รองกรรมการผู้จดัการ 

37 – ปริญญาเอกสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา

จากมหาวทิยาลยั University of Tokyo 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

– ปริญญาโทสาขาวศิวกรรมศาสตร์โยธา

จากมหาวทิยาลยั University of Tokyo 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

– ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

(เกียรตนิิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง) 

 ไมมี่ 2555– ปัจจบุนั 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2550– ปัจจบุนั 

 

 

2548–2550 
 

ผู้ อํานวยการฝ่ายงานออกแบบ 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท พีพีเอส ดีไซนจํากดั 

อาจารย์ประจําสาขาวศิวกรรมโครงสร้าง 

ภาควิชาวศิวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองผู้จดัการฝ่ายวิจยัและพฒันา R&D 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและบริหารงาน

ก่อสร้าง 

- ออกแบบ ให้คําปรึกษาและบริหารงาน

ก่อสร้าง 

 

 

 



 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2555 (56-1)                                                                                              
 

   อ่ืนๆ 

 

- ไมมี่ - 
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